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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 19 de novembre de 2018, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 25/2018 
Caràcter: ............................... Ordinària 
Data: ............. 19 de novembre de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius i Sr. Tomàs Casero García. La Sra. Cristina Murcia 
Caraballo s’incorpora durant la deliberació del punt 12.1 i el vota. 
 
També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés i 
Sra. Ingrid Bonells Casau. 
 
Excusa la seva assistència: Sra. Mònica Cruz Franch 
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de Govern 
Local el dia 19 de novembre de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència del Sr. Joan 
Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la Junta 
de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar els 
diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment de la 
votació. Així mateix, també es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes 
sobrevinguts proposats. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PAGS 

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

  

 No hi ha temes a tractar en aquest apartat   

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

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 
el 5 de novembre de 2018 

1551/2018 5 

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

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

3. ÀREA D’ALCALDIA   

3.1 Adjudicar el contracte de subministrament, 
mitjançant compra, d’un vehicle híbrid de 
representació per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 

911/2018 7 

4 ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 resolució denegatòria a reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

255/2018 9 

4.2 resolució denegatòria a reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

256/2018 20 

4.3 resolució denegatòria a reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

276/2018 31 

4.4 resolució denegatòria a reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

277/2018 40 

4.5 resolució denegatòria a reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

278/2018 50 

4.6 resolució denegatòria a reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

279/2018 61 

4.7 resolució denegatòria a reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

280/2018 71 

5 ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

5.1 Calendari fiscal 2019 1619/2018 81 

6 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

6.1 Acceptar subvenció projecte RUBIK del Consell 
Comarcal del Bages (2018). RUBIK 5 

1457/2018 83 

7 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   
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7.1 Acceptar subvenció i aprovar pròrroga agent 
d’ocupació i desenvolupament local 

1365/2018 84 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

8 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

8.1 Aprovar el projecte d’urbanització 
complementari d’enderroc del polígon d’actuació 
urbanística fàbrica Bertrand i Serra – PAU 1. 

397/2015 86 

9 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

9.1 Aprovar autorització d’ús de la via pública amb 
motiu de la concentració de vehicles per la 
realització de controls tècnics i de documentació 
en prova esportiva (23/11/2018) 

1479/2018 93 

9.2 Aprovar l’adjudicació de les obres de millora del 
clavegueram riu d'or 

1217/2018 95 

9.3 Aprovar Projecte bàsic i d'execució de Casal de 
Joves 

1378/2018 98 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

10 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

10.1 Concessió d'ajudes d'urgència social 1413/2018 136 

10.2 Concessió d'ajudes d'urgència social 1558/2018 
1559/2018 
1573/2018 
1625/2018 
1634/2018 

137 

10.3 Concessió d'ajudes d'urgència social 1624/2018 139 

10.4 Concessió d'ajudes d'urgència social 1631/2018 140 

10.5 Atorgar la prestació del servei d’atenció 
domiciliària en la modalitat de servei de 
teleassistència 

1484/2108 
1628/2018 
1629/2018 
1630/2018 
1635/2018 

142 

11 ÀREA DE SANITAT    

11.1 Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i l’Associació Protectora 
d’Animals Niu de Petjades, per al control de les 
colònies de gats 

1068/2018 144 

12 ÀREA DE CULTURA I FESTES   

12.1 Actualitzar les dades de l’Associació per a la 
Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Sant 
Fruitós de Bages, al Registre municipal d’entitats 
i associacions. 

1596/2018 152 
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12.2 Aprovar contracte menor de serveis de 
producció d’un documental de memòria oral 
sobre la societat, festes i tradicions de Sant 
Fruitós de Bages 

1621/2018 153 

13 ÀREA D’ENSENYAMENT   

13.1 Aprovar ajuts concurrència competitiva del 50% 
del cost del servei de menjador escolar, curs 
2018-2019 

801/2018 160 

13.2 Atorgar subvenció nominativa a l’Escola Paidos, 
exercici 2018 

233/2018 164 

13.3 Acceptar la subvenció de concessió directa amb 
concurrència que atorga la Diputació de 
Barcelona, per al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal de la demarcació 
de Barcelona, pel període 2016-2018 

1323/2018 166 

14 ÀREA D’ESPORTS   

14.1 Aprovar l’autorització de pas pel terme municipal 
de la Caminada Popular per la Marató- Salut i 
Esport. 

1638/2018 168 

15 ÀREA DE JOVENTUT   

15.1 Aprovar la programació del Programa PIDCES 
2018-19, dels subministraments per cobrir les 
activitats i actuacions incloses i de la despesa 
que se’n deriva. 

1565/2018 170 

 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGS 

S1 Aprovar la convocatòria i el plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la 
licitació per a l’execució de les obres 
contingudes en el projecte de condicionament de 
pista esportiva de Pineda terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages 
 

1483/2018 251 

S2 Adopció de mesures en servei de recollida de les 
fraccions de resta i orgànica municipals als 
nuclis de Rosaleda i Torroella com a 
conseqüència de l’avocació temporal de part de 
les competències delegades al Consorci del 
Bages per a la Gestió de Residus per a la 
prestació del servei de gestió dels residus en 
una prova pilot de recollida de les fraccions de 
resta i orgànica municipals als nuclis de 
Rosaleda i Torroella 

211/2018 286 

S3 Desistiment del reclamant per no atendre el 
requeriment d’esmena de deficiències que se li 
va adreçar en reclamació de responsabilitat 
patrimonial 

706/2018 291 
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S4 Aprovar l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives que han de regir la 
contractació, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, 
pluralitat de criteris de valoració i tramitació 
ordinària per l’execució de les obres contingudes 
en el Projecte bàsic i d’execució de Casal de 
Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic 
Nexe. (EXP. 1378/2018) 
 

 293 

 
 

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

 
 No hi ha temes a tractar en aquest apartat  
 

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

 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local celebrada el 5 de novembre de 2018. (EXP. 1551/2018) 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 
2018 amb la següent correcció: 
 

- A l’assumpte sobrevingut S5, en el punt 2 de la part dispositiva cal afegir al final de la 
frase el següent text: “(IVA inclòs).” 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (EXP. 48/2018) 
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Núm.  
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2018-1247 
29/10/2018 

14:19 1367/2016 

Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
contingudes en el Projecte executiu de la 
primera fase de les obres de reurbanització del 
carrer Padró. 

2018-1248 
29/10/2018 

14:23 1408/2018 

Aprovació gratificacions, hores extraordinàries i 
altres realitzats durant el mes de setembre 
(nòmina octubre) 

2018-1249 
29/10/2018 

14:25 1566/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 1566/2018 de 
relació de factures, número de relació 
O/2018/218 i O/2018/226 

2018-1250 
29/10/2018 

15:08 1407/2018 
Aprovació despesa de la nòmina corresponent al 
mes d'OCTUBRE 2018 

2018-1251 
29/10/2018 

20:04 1532/2018 

Ocupació del domini públic: instal·lació 
d'atraccions amb motiu de la celebració de la 
Castanyada (reg. 2018-E-RC-5987) - Plaça 
Onze de Setembre 

2018-12521 
29/10/2018 

20:08 1522/2018 

Ocupació del domini públic: instal·lació de 
parada per venda de productes alimentaris amb 
motiu de la celebració de la Castanyada (reg. 
2018-E-RC-5957) Plaça Onze de Setembre 

2018-1253 
29/10/2018 

20:10 1532/2018 

Ocupació del domini públic: instal·lació 
d'atraccions amb motiu de la celebració de la 
Castanyada (reg. 2018-E-RC-5987) 

2018-1254 
29/10/2018 

20:12 1522/2018 

Ocupació del domini públic: instal·lació de 
parada per venda de productes alimentaris amb 
motiu de la celebració de la Castanyada (reg. 
2018-E-RC-5957) 

2018-1255 
29/10/2018 

20:13 1424/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1256 
30/10/2018 

14:33 1532/2018 

Ocupació del domini públic: instal·lació 
d'atraccions amb motiu de la celebració de la 
Castanyada (reg. 2018-E-RC-5987) 

2018-1257 
30/10/2018 

14:33 138/2016 

Aprovació de la sol·licitud de pròrroga d’una 
actuació subvencionada en el marc de les 
meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. Actuació: “Primera Fase de 
les obres ordinàries de reurbanització del carrer 
Padró”. 

2018-1258 
30/10/2018 

14:34 1557/2018 
Execució d'obres als vorals de l'avinguda Girona 
(conducte sanejament PAIDOS) 

                                                 
1 Decret anul·lat 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 7 de 332 
 

 

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 

 

2018-1259 
31/10/2018 

11:17 286/2016 

Remuneració per la gestió del servei públic al 
concessionari per a diversos títols vinculats a les 
competències municipals en matèria de serveis 
funeraris (2018) 

2018-1260 
31/10/2018 

12:09 105/2018 

Aprovació de les factures número 2018155 i 
2018156 del Lot 1 elaboració del cens de 
parcel·les en deficitari estat de conservació, 
condicions de seguretat i salubritat. 

2018-1261 
31/10/2018 

12:19 1351/2018 
Calendari oficial d'obertura d' establiments 
comercials diumenges i festius. Any 2019 

2018-1262 
31/10/2018 

12:33 1375/2018 
Llicències i comunicacions d'obra menor (2414) - 
ARRANJAMENT FAÇANA -- 

2018-1263 
31/10/2018 

12:36 1486/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

 
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 PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  

3. ÀREA D’ALCALDIA  
 

3.1. Adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant compra, d’un vehicle 
híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. (EXP. 
911/2018) 

 
Primer. Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de data 
8 d’octubre de 2018, va aprovar la convocatòria, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària, per la 
contractació del subministrament d’un vehicle híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Segon. Atès que en data 17 d’octubre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació en el Perfil 
del contractant, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions. 
 
Tercer. Atès que durant el termini de presentació d’ofertes ha presentat proposició l’empresa 
Eix Motor Catalunya S.L., CIF B60976461 (núm. registre 2018-E-RC-6145) 
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Quart. Atès que en data 9 de novembre es va procedir a la constitució de la mesa de 
contractació en la qual es va obrir el sobre 1 i el sobre 2, i es va acordar elevar a la Junta de 
Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de referència, a favor de l’empresa Eix 
Motor, S.L., prèvia comprovació de l’oferta presentada per part dels serveis tècnics municipals 
per tal de comprovar la seva adequació a les especificacions tècniques establertes en el 
PCAP. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar a l’empresa Eix Motor Catalunya S.L., amb CIF B60976461, el contracte de  
subministrament per l’adquisició d’un vehicle híbrid de representació per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, per un import de 29.746,44 €, més 21% d’IVA, total 6.246,75 €, total de 
35.993,19 € (IVA inclòs). El vehicle a subministrar serà el model Optima 2.0 DGi PHEV Color 
Snow White Pearl, de la marca KIA. 
 
Segon. Aprovar la despesa del contracte per l’import indicat amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11.912.62404 compra vehicle híbrid. 
 
Tercer. Requerir a l’empresa Eix Motor Catalunya S.L., per tal de procedir a la formalització 
del contracte, en document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del 
procediment. 
 
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, als serveis tècnics municipals 
(Sr. Xavier Casas Pujol), i a la intervenció-tresoreria (Judit Tort Rebull). 
 
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. 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

4. ÀREA DE SECRETARIA 
 

4.1. Resolució denegatòria a reclamació de responsabilitat patrimonial. (EXP. 
255/2018) 

 
DADES DE LA RECLAMACIÓ 
 

Sol·licitant Promocions Codina Bonavista, SL NIF B-63576201 

reg. entrada 
E/000569-2018 

(2018-E-RC-738) 
data 

registre 
06/02/2018 

 
Primer. Respecte a la instància presentada el 6 de febrer de 2018, mitjançant provisió 
d’instrucció de data 14 de febrer de 2018 (notificada el 26.2.18) es va procedir a efectuar 
requeriment d’esmenes a la part interessada. 
 
Segon. En data 12 i 13 de març 2018 consta la presentació d’instàncies per part de la part 
reclamant d’esmena de les deficiències de la instància inicial.  
 
Tercer. En data 18 d’abril de 2018 es va emetre provisió d’instructor  sobre inscripció al registre 
general municipal, designació d’instructor, informació sobre el silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessat a l’asseguradora municipal i a la Generalitat de 
Catalunya, així com ampliació del termini per resoldre el procediment en els termes permesos 
per l’article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Quart. En data 8 d’agost de 2018 es va emetre provisió d’instructor atorgant tràmit d’audiència 
als interessats en el procediment, en base al previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
Cinquè. Mitjançant informe d’instrucció 25 de 15 de novembre de 2018 es formula proposta 
de resolució a partir de l’anàlisi de tota la informació incorporada a l’expedient (consta aquest 
document com annex I) en sentit desestimatori.  
 
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. 
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- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Promocions 
Codina Bonavista SL mitjançant instància inscrita amb registre número E/000569-2018 (2018-
E-RC-738) en base a la fonamentació incorporada a l’informe d’instrucció 25 de 15 de 
novembre de 2018 que consta com annex. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la part reclamant,  a l’asseguradora municipal i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
(ANNEX INFORME DEL SECRETARI) 
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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  
 
 

4.2. Resolució denegatòria a reclamació de responsabilitat patrimonial. (EXP. 
256/2018) 

 
DADES DE LA RECLAMACIÓ 
 

Sol·licitant Prominat Bonavista, SL NIF B-63489108 

reg. entrada 
E/000568-2018 

(2018-E-RC-737) 
data 

registre 
06/02/2018 

 
Primer. Respecte a la instància presentada el 6 de febrer de 2018, mitjançant provisió 
d’instrucció de data 14 de febrer de 2018 (notificada el 26.2.18) es va procedir a efectuar 
requeriment d’esmenes a la part interessada. 
 
Segon. En data 12 i 13 de març 2018 consta la presentació d’instàncies per part de la part 
reclamant d’esmena de les deficiències de la instància inicial.  
 
Tercer. En data 19 d’abril de 2018 es va emetre provisió d’instructor  sobre inscripció al registre 
general municipal, designació d’instructor, informació sobre el silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessat a l’asseguradora municipal i a la Generalitat de 
Catalunya, així com ampliació del termini per resoldre el procediment en els termes permesos 
per l’article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Quart. En data 8 d’agost de 2018 es va emetre provisió d’instructor atorgant tràmit d’audiència 
als interessats en el procediment, en base al previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
Cinquè. Mitjançant informe d’instrucció 26 de 15 de novembre de 2018 es formula proposta 
de resolució a partir de l’anàlisi de tota la informació incorporada a l’expedient (consta aquest 
document com annex I) en sentit desestimatori.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant: Alcalde. 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Numero decret: 2015-0480. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Prominat 
Bonavista SL mitjançant instància inscrita amb registre número E/000568-2018 (2018-E-RC-
737) en base a la fonamentació incorporada a l’informe d’instrucció 26 de 15 de novembre de 
2018 que consta com annex. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la part reclamant,  a l’asseguradora municipal i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

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

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

4.3. Resolució denegatòria a reclamació de responsabilitat patrimonial. (EXP. 
276/2018) 

 
DADES DE LA RECLAMACIÓ 
 

Sol·licitant 
*** 
*** 
*** 

NIF 

*** 
*** 
*** 

 

reg. entrada 
 

2018-E-RC-742 
data 

registre 
07/02/2018 

 
Primer. Respecte a la instància presentada el 7 de febrer de 2018, mitjançant provisió 
d’instrucció de data 20 de març de 2018 es va procedir a efectuar requeriment d’esmenes a 
la part interessada. 
 
Segon. En data 28 de març 2018 consta la presentació d’instància per part de la part reclamant 
d’esmena de les deficiències de la instància inicial.  
 
Tercer. En data 19 d’abril de 2018 es va emetre provisió d’instructor  sobre inscripció al registre 
general municipal, designació d’instructor, informació sobre el silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessat a l’asseguradora municipal i a la Generalitat de 
Catalunya, així com ampliació del termini per resoldre el procediment en els termes permesos 
per l’article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Quart. En data 8 d’agost de 2018 es va emetre provisió d’instructor atorgant tràmit d’audiència 
als interessats en el procediment, en base al previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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 Cinquè. Mitjançant informe d’instrucció 27 de 15 de novembre de 2018 es formula proposta 
de resolució a partir de l’anàlisi de tota la informació incorporada a l’expedient (consta aquest 
document com annex I) en sentit desestimatori.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
 

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

 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per  ***, *** i ***, 
mitjançant instància inscrita amb registre número 2018-E-RC-742 en base a la fonamentació 
incorporada a l’informe d’instrucció 27 de 15 de novembre de 2018 que consta com annex. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la part reclamant,  a l’asseguradora municipal i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
(ANNEX INFORME DEL SECRETARI) 
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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  
 

4.4. Resolució denegatòria a reclamació de responsabilitat patrimonial. (EXP. 
277/2018) 

 
DADES DE LA RECLAMACIÓ 
 

Sol·licitant Sòl-Bages, SA NIF A-59310821 

reg. entrada 
E/000562-2018 

(2018-E-RC-732) 
data 

registre 
06/02/2018 

 
 
Primer. En data 19 d’abril de 2018 es va emetre provisió d’instructor  sobre inscripció al registre 
general municipal, designació d’instructor, informació sobre el silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessat a l’asseguradora municipal i a la Generalitat de 
Catalunya, així com ampliació del termini per resoldre el procediment en els termes permesos 
per l’article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Segon. En data 8 d’agost de 2018 es va emetre provisió d’instructor atorgant tràmit d’audiència 
als interessats en el procediment, en base al previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
Tercer. Mitjançant informe d’instrucció 28 de 15 de novembre de 2018 es formula proposta de 
resolució a partir de l’anàlisi de tota la informació incorporada a l’expedient (consta aquest 
document com annex I) en sentit desestimatori.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
 
 
PART DISPOSITIVA 
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Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Sòl-Bages, SA 
mitjançant instància inscrita amb registre número E/000562-2018 (2018-E-RC-732) en base a 
la fonamentació incorporada a l’informe d’instrucció 28 de 15 de novembre de 2018 que consta 
com annex. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la part reclamant,  a l’asseguradora municipal i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
(ANNEX INFORME DEL SECRETARI) 
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
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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  
 
 

4.5. Resolució denegatòria a reclamació de responsabilitat patrimonial. (EXP. 
278/2018) 

 
DADES DE LA RECLAMACIÓ 
 

Sol·licitant Sòl-Bages Promoció, SL NIF B-63700181 

reg. entrada 
E/000561-2018 

(2018-E-RC-731) 
data 

registre 
06/02/2018 

 
 
Primer. En data 19 d’abril de 2018 es va emetre provisió d’instructor  sobre inscripció al registre 
general municipal, designació d’instructor, informació sobre el silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessat a l’asseguradora municipal i a la Generalitat de 
Catalunya, així com ampliació del termini per resoldre el procediment en els termes permesos 
per l’article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Segon. En data 8 d’agost de 2018 es va emetre provisió d’instructor atorgant tràmit d’audiència 
als interessats en el procediment, en base al previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 Tercer. Mitjançant informe d’instrucció 29 de 15 de novembre de 2018 es formula proposta 
de resolució a partir de l’anàlisi de tota la informació incorporada a l’expedient (consta aquest 
document com annex I) en sentit desestimatori.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
PART DISPOSITIVA 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 51 de 332 
 

 

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 

 

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Sòl-Bages 
Promoció, SL mitjançant instància inscrita amb registre número E/000561-2018 (2018-E-RC-
731) en base a la fonamentació incorporada a l’informe d’instrucció 29 de 15 de novembre de 
2018 que consta com annex. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la part reclamant,  a l’asseguradora municipal i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
(ANNEX INFORME DEL SECRETARI) 
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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  
 
 

4.6. Resolució denegatòria a reclamació de responsabilitat patrimonial. (EXP. 
279/2018) 

 
DADES DE LA RECLAMACIÓ 
 

Sol·licitant Acerbages Promoció, SL NIF B-62897772 

reg. entrada 
E/000570-2018 

(2018-E-RC-739) 
data 

registre 
06/02/2018 

 
 
Primer. En data 19 d’abril de 2018 es va emetre provisió d’instructor  sobre inscripció al registre 
general municipal, designació d’instructor, informació sobre el silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessat a l’asseguradora municipal i a la Generalitat de 
Catalunya, així com ampliació del termini per resoldre el procediment en els termes permesos 
per l’article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Segon. En data 8 d’agost de 2018 es va emetre provisió d’instructor atorgant tràmit d’audiència 
als interessats en el procediment, en base al previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
Tercer. Mitjançant informe d’instrucció 30 de 15 de novembre de 2018 es formula proposta de 
resolució a partir de l’anàlisi de tota la informació incorporada a l’expedient (consta aquest 
document com annex I) en sentit desestimatori.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Acerbages 
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Promoció, SL mitjançant instància inscrita amb registre número E/000570-2018 (2018-E-RC-
739) en base a la fonamentació incorporada a l’informe d’instrucció 30 de 15 de novembre de 
2018 que consta com annex. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la part reclamant,  a l’asseguradora municipal i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
(ANNEX INFORME DEL SECRETARI) 
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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  
 
 
 

4.7. Resolució denegatòria a reclamació de responsabilitat patrimonial. (EXP. 
280/2018) 

 
DADES DE LA RECLAMACIÓ 
 

Sol·licitant AZB, SL NIF B-62574777 

reg. entrada 
E/000601-2018 

(2018-E-RC-768) 
data 

registre 
07/02/2018 

 
Primer. En data 19 d’abril de 2018 es va emetre provisió d’instructor  sobre inscripció al registre 
general municipal, designació d’instructor, informació sobre el silenci administratiu i 
reconeixement de la condició d’interessat a l’asseguradora municipal i a la Generalitat de 
Catalunya, així com ampliació del termini per resoldre el procediment en els termes permesos 
per l’article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Segon. En data 8 d’agost de 2018 es va emetre provisió d’instructor atorgant tràmit d’audiència 
als interessats en el procediment, en base al previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
Tercer. Mitjançant informe d’instrucció 31 de 15 de novembre de 2018 es formula proposta de 
resolució a partir de l’anàlisi de tota la informació incorporada a l’expedient (consta aquest 
document com annex I) en sentit desestimatori.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per AZB, SL 
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mitjançant instància inscrita amb registre número E/000601-2018 (2018-E-RC-768) en base a 
la fonamentació incorporada a l’informe d’instrucció 31 de 15 de novembre de 2018 que consta 
com annex. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la part reclamant,  a l’asseguradora municipal i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
(ANNEX INFORME DEL SECRETARI) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 

5.1. Calendari fiscal 2019. (EXP. 1619/2018) 
 

Aprovació del calendari fiscal 2019 
 
Primer.- Vist l’escrit tramès per l’Organisme de Gestió Tributària de 5 de novembre de 2018, 
mitjançant el que sol·liciten que els sigui facilitada la informació relativa als períodes de 
cobrament voluntari dels diferents conceptes d’ingressos i els tipus de gravamen que seran 
aplicables en relació als tributs i altres ingressos de dret públic que aquest Ajuntament té 
delegats a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Atès que l’ORGT, a través de l’aplicació informàtica anomenada WTP, sol·licita se li 
confirmi el calendari fiscal, o si s’escau, les modificacions que es proposin, així com els tipus 
de gravàmens i bonificacions de l’IBI, tarifes de vehicles, coeficients d’IAE, percentatges i tipus 
de l’IVTNU, així com les taxes i preus públics aplicables per a l’any 2019. 
 
Tercer.- En ús de les atribucions en matèria de desenvolupament de la gestió econòmica que 
es reconeixen a l’Alcalde com a President de la corporació a l’article 21.1f de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1 g 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. 
 
Quart.- La Junta de Govern Local, que 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  

 
ACORDA : 
 
Primer.- Proposar l’aprovació del calendari fiscal per l’any 2019 que es relaciona: 
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Concepte Desc. Data Inici 
Vol. 

Data Fi Vol / 
Domi. 

1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS           

02/05/2019 02/07/2019 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS           

           03/06/2019 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS           

           02/09/2019 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-
DOMICILIATS           

           04/11/2019 

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                         05/09/2019 05/11/2019 

2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                         05/09/2019 05/11/2019 

3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                       01/03/2019 02/05/2019 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                        19/09/2019 19/11/2019 

11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS                        02/10/2019 03/12/2019 

12 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO 
DOMICILIATS        

02/05/2019 02/07/2019 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-
DOMICILIATS           

           01/07/2019 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-
DOMICILIATS           

           04/11/2019 

16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                             02/05/2019 02/07/2019 

41 TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                          02/05/2019 02/07/2019 

BI IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS                       02/05/2019 02/07/2019 

 
 
Segon.- Donar compte de l’acord  al Ple Municipal. 
 
Tercer.- Comunicar-ho a l ‘Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 

6.1. Acceptar subvenció projecte RUBIK del Consell Comarcal del Bages (2018). 
RUBIK 5. (EXP. 1457/2018) 

 
Primer. El 28 de setembre de 2018 publiquen al BOPB les bases del Projecte Rubik del 

Consell Comarcal del Bages, consistent en ajudes econòmiques per a la inserció laboral de 

candidats en situació de vulnerabilitat social, mitjançant contractació directa dels 

ajuntaments que ho sol·licitin. L’ajut consisteix en una aportació econòmica de 3.987,50 als 

municipis de més de 3.500 habitants per contractes laborals de 37,50h/setmanals, per cada 

ajuntament que presenti, almenys, una contractació de 25h/setmana durant 6 mesos, i fins 

a un màxim de dues ofertes de treball. 

Segon. El 6 de novembre de 2018 l’Ajuntament presenta la sol·licitud al Consell Comarcal 

del Bages (registre de sortida 2018-S-RC-3521), que inclou una oferta laboral i declaració 

responsable. 

Tercer. El 13 de novembre de 2018, el Consell Comarcal del Bages comunica (registre 

d’entrada 2018-E-RC-6407) la resolució del Consell Comarcal del Bages sobre l’atorgament 

a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d’una subvenció de 3.997,10, el pagament de la 

qual resta condicionat a la presentació via EACAT al registre del Consell comarcal del 

Bages,  dels contractes laborals, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de 

l’endemà de la comunicació. 

Quart. Atès que mitjançant modificació de crèdit 26/2018 s’ha incorporat al pressupost 

vigent la subvenció emmarcada dins del “Projecte RUBIK del Consell Comarcal del Bages 

2018, RUBIK 5.” 

Cinquè. El 26 d’octubre de 2018, la Treballadora social municipal emet informe favorable a 

la contractació d’una persona usuària dels serveis socials bàsics de Sant Fruitós de Bages 

i amb situació de vulnerabilitat econòmica, el perfil és la figura de subaltern per a dur a 

terme les tasques de suport de repartiment de difusió d’actes municipals, d’encàrrecs, de 

supervisió de l’estat dels parcs infantils i espais públics del municipi, endreça de magatzems 

municipals així com aquelles altres tasques relacionades amb la categoria laboral.  

Sisè.- Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 

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

 

S’ACORDA: 

PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Bages de 3.997,10€ 

SEGON. Presentar el contracte laboral via EACAT al Consell Comarcal del Bages, en un 
termini màxim de 30 dies naturals des de la comunicació de la resolució de l’ajut, segons la 
base 13 de la convocatòria.  

TERCER. Comunicar aquest acord a les Àrees d’Intervenció i Recursos Humans. 

QUART. Declarar que: 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ÀREA DE RECURSOS HUMANS  
 
 

7.1. Acceptar subvenció i aprovar pròrroga agent d’ocupació i desenvolupament 
local. (EXP. 1365/2018) 
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Primer.- Vista L’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, estableix les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local, i la 
Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 
per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament 
local, entre els quals hi el Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local que inclou 
les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local. 
 
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 24.09.2018 es va 
aprovar la documentació tècnica anomenada “Pla d’acció per a la promoció i 
desenvolupament del sòl industrial, les empreses del territori i les polítiques actives d’ocupació 
de Sant Fruitós de Bages (2016-2020). Pla de treball 2018-2019 i la sol·licitud de la pròrroga 
de la subvenció per a la contractació d’agent d’ocupació i desenvolupament local, de 
conformitat amb la convocatòria corresponent a l’any 2018, per import de 28.532,99 euros. 
 
Tercer.- El Servei d’Ocupació de Catalunya ha tramès escrit via EACAT (RE 6272 de data 
07.11.2018) mitjançant el qual comunica que s’ha resolt favorablement la subvenció per la 
pròrroga de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per un import de 28.532,99 euros. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 18 de juny de 2015 

- Numero de Decret: 480 

- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya a aquest 
Ajuntament per un import de 28.532,99 euros destinats al finançament  de fins el 80% dels 
costos laborals anuals de la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, 
d’acord amb l’establert a l’apartat 6 de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol. 
 
Segon.- Aprovar la pròrroga del contracte subscrit amb la Sra. Mònica Sellarès Ramos, amb 
DNI ***, com Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, per un període de 12 mesos, 
mitjançant contracte de treball per servei determinat a temps complert, vinculat a la subvenció 
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per portar a terme el Pla de treball anomenat 
“Promoció i desenvolupament del sòl industrial, les empreses del territori i les polítiques 
actives d’ocupació de Sant Fruitós de Bages” Pla de treball 2018-2019.  
 
Tercer.- Aprovar el cost brut anual d’aquesta contractació que serà de 35.666,24 euros, que 
inclou salaris més quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa i del treballador. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria i publicar 
el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- 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 administratius de 

Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 

de la competència en el termini d’un mes. 

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

dret. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
 
 

8.1. Aprovar el projecte d’urbanització complementari d’enderroc del polígon 
d’actuació urbanística fàbrica Bertrand i Serra – PAU 1. (EXP. 397/2015) 

 
PRIMER. La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2017, va adoptar 
l’acord que en la seva part dispositiva diu:  
 
“Primer. Aprovar definitivament el Text refós del projecte d’urbanització del polígon d’actuació 
urbanística fàbrica Bertrand i Serra- PAU 1, amb les següents consideracions: 
 

1. Abans de l’inici de les obres caldrà disposar de l’actualització de l’estudi econòmic 
d’ENDESA. 

 
2. La primera fase del projecte d’urbanització l’executarà l’Ajuntament de Sant Fruitós de 

Bages. 

Segon. Declarar que el projecte d’urbanització conté com a obres municipals ordinàries les 
referides a la construcció de murs de contenció en el límit de la finca 1 i la finca d’equipament, 
què possibilita la subdivisió de la fase 1 en fase 1A i fase 1B. 
 
Tercer. Disposar que el finançament de l’obra municipal ordinària serà de la forma següent, 
57.604,43 € (IVA no inclòs) correspon a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i 11.509,40 € 
(IVA no inclòs) al promotor del PAU1 antiga fàbrica Bertrand i Serra. En la liquidació d’aquesta 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 87 de 332 
 

 

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 

 

obra, les parts què intervenen al finançament, contribuiran segons la proporció què resulta 
d’aquesta xifra. L’exigència de la quantitat què haurà de finançar el promotor, és liquidarà en 
unitat d’acta amb la quota d’urbanització corresponent a la fase 1. 
 
Quart. L’enderroc de les naus existents total o parcial, requerit per l’execució del projecte 
d’urbanització, s’instrumentarà amb un projecte d’urbanització complementari què haurà de 
ser aprovat abans de l’inici de les obres d’urbanització de la fase 2 (...)”. 
 
SEGON. Atès que en data 30 d’octubre de 2018, Josep Colomer Oferil en representació de 
l’empresa GESDIP SAU presenta a tràmit el projecte d’urbanització complementari d’enderroc 
del polígon d’actuació urbanística fàbrica Bertrand i Serra – PAU 1.  
 
TERCER Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal que s’uneix com annex 1. 
 
QUART. Vist  l’article 89 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
CINQUÈ. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el Projecte d’urbanització complementari d’enderroc del polígon d’actuació 
urbanística fàbrica Bertrand i Serra – PAU 1, per import de 68.443,55€ IVA inclòs, amb la 
següent consideració: 
 
. El mur de contenció de l’ampliació de la vorera del carrer Jaume Balmes i cantonada amb 
carrer Sallent, s’executarà amb la construcció de la futura edificació amb la corresponent 
llicència municipal simultàniament amb les obres d’urbanització.  
 
Segon.  Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer. Aprovar la liquidació núm.  2018/0000004365 de la taxa corresponent per un import 
de 516 € d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 21. 
 
Quart. Declarar que respecte als acords: 

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

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 

Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 

de la competència en el termini d’un mes. 

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

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 88 de 332 
 

 

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 

 

Cinquè. Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
INFORME ARQUITECTE TÈCNIC 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  
 
 

9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
 
 

9.1. Aprovar autorització d’ús de la via pública amb motiu de la concentració de 
vehicles per la realització de controls tècnics i de documentació en prova 
esportiva (23/11/2018). (EXP. 1479/2018) 

 
Primer. En data 11 d’octubre de 2018 consta la presentació d’instància per part del sr. Jordi 
Salvans Castro indicant que actua en nom de l’entitat Biela Club Manresa (reg. 2018-E-RC-
5795) mitjançant la qual informa de la celebració els dies 23 i 24 de novembre de la 58ª edició 
del Rallye 2000 Viratges i se sol·licita la col·laboració d’efectius municipals respecte a la 
presencia de vehicles el 23 de novembre entre les 15:00 i les 20:00 a la zona del Polígon 
Industrial Sant Isidre amb motiu de la realització de verificacions administratives i tècniques 
relacionades amb la prova esportiva en el recinte de l’empresa Sarauto per garantir la fluïdesa 
del trànsit. 
 
Segon. Mitjançant comunicació complementaria realitzada en el 17 d’octubre s’indica que la 
previsió de vehicles és d’uns 125 i que en tot moment hi haurà personal de l’entitat 
organitzadora per realitzar control i supervisió d’aquests. 
 
Tercer. A la sol·licitud presentada resulta d’aplicació la normativa continguda essencialment en 
els articles 9 i 26 de l’Ordenança de convivència ciutadana; articles 42 i 43 de la Llei 11/2009 de 
6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; 108 i 
següents del Decret 112/2010 de 31 d’agost; 152 del Decret 58/2010 de 4 de maig d’entitats 
esportives de Catalunya; l’art. 57 del Decret 336/88 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals, en els quals es regula el règim de autorització i requisits 
que ha de complir l’organitzador d’activitats de caràcter extraordinari. 
 
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 
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Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar a l’entitat Biela Club Manresa com organitzadora de l’activitat esportiva 
automobilística “58ª edició Rallye 2000 Viratges), respecte a la sol·licitud presentada pel sr. 
Jordi Salvans Castro que consta inscrita com registre 2018-E-RC-5795, la realització de les 
verificacions tècniques i administratives durant la jornada del 23 de novembre de 2018 en 
horari de 15:00 a 20:00 hores al Polígon Industrial Sant Isidre (zona cruïlla c/ Pedraforca amb 
c/ Collserola – davant Sarauto VO) amb ocupació de la via pública de forma temporal i 
degudament senyalitzada amb tanques i cartells indicatius. 
 
SEGON.- Condicionar la eficàcia de la present autorització amb caràcter suspensiu al 
compliment de les següents condicions: 
 

- L’organització haurà de sol·licitar al SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT l’emissió d’informe 
corresponent a l’autorització a favor de l’entitat organitzadora (Biela Club Manresa), 
per la celebració durant els dies 23 i 24 de novembre de 2018 de la 58ª edició del 
Rallye 2000 Viratges. 

 

• L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
participants i del públic en general. 
 

• 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 llicències vigents de cadascun dels participants. 
 

• L’organitzador haurà de disposar de l’autorització dels organismes o propietaris de les 
vies afectades. 
 

• L’organitzador haurà de posar-se en contacte 1 setmana abans de l’activitat amb el 
servei de la Policia Local, per coordinar el bon desenvolupament de l’activitat 
(especialment a efectes de coordinació respecte a possibles incidències en la 
circulació per les vies afectades). 

 

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

- L’organització serà responsable de la conservació i neteja de l’espai utilitzat i haurà de 
respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar, tenint en compte que no es 
poden utilitzar productes de vidre o perillosos a l’espai temporalment ocupat. 
Correspondrà a l’organització la retirada de tots els senyals que s’hagin col·locat, una 
vegada finalitzat l’acte. 
 

TERCER.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, a Biela Club Manresa i 
comunicar a la Policia Local per al seu coneixement i efectes. 
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QUART.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

9.2. Aprovar l’adjudicació 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.- La Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2018 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic 
criteri de valoració, tramitació urgent, 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). 
 
3.- 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 29 d’octubre de 
2018. 
 
4.- En data 30 d’octubre de 2018 es va emetre el certificat segons el qual es van presentar, 
en temps i forma, les següents proposicions: 
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5. En data 5 de novembre de 2018 la mesa de contractació va procedir a l’obertura dels sobres 
1 i 2 presentats per part de les empreses licitadores. De conformitat amb els criteris 
d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars (reducció de preu), 
es va aplicar la fórmula a les ofertes presentades, amb el següent detall: 
 

 
 
6.- 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, S.L. amb CIF 
B64965759, prèvia presentació de la documentació relacionada en l’article 150.2 de la LCSP, 
si s’escau, i garantia definitiva, d’acord amb l’oferta presentada, la qual prèviament fou 
validada pels serveis tècnics municipals per tal de comprovar la seva adequació a la memòria 
tècnica. 

 
7.- Vist que s’ha comprovat que l’empresa està inscrita al registre d’empreses licitadores 
(RELI) i disposa de la solvència econòmica i tècnica exigida en els plecs de clàusules 
administratives particulars mitjançant la classificació Grup E (hidràuliques) Subgrup 1 
(abastament i sanejament) categoria 1. 
 
8.- Mitjançant requeriment de data 7 de novembre de 2018 es va requerir a la citada empresa, 
S.L. la presentació de la garantia definitiva, la qual va ser dipositada a tresoreria en data 14 
de novembre de 2018, mitjançant aval per import de 2.585,71 € número 10001136287. 
 
9.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar la classificació de les proposicions presentades a la licitació del contracte per 
les obres contingudes en el Text Refós de la Memòria tècnica d’execució per la millora del 
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clavegueram al polígon industrial riu d’or (fase 1) de Sant Fruitós de Bages, conforme el 
següent detall: 

 
1. Iseova S.L.  
2. Construcciones Somic, S.L.  
3. Ingenieria Constructora Manresana S.L.  
 

Segon. Adjudicar a l’empresa ISEOVA, S.L. amb CIF B64965759, per un import de 51.714,13 
€ (IVA exclòs) més 10.859,97 € (21% IVA) total de 62.574,10 €, i disposar de la despesa amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 160 61929 adequació i millora instal·lacions 
clavegueram. 
 
Tercer. Requerir a l’empresa ISEOVA, S.L., per tal de procedir a la formalització del contracte, 
en document administratiu. 
 
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. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a  
dret. 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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9.3. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives que 
han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària per l’execució de les obres contingudes en el Projecte 
bàsic i d’execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre 
Cívic Nexe. (EXP. 1378/2018) 

 
 
Primer. Vist el Projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del 
Centre Cívic Nexe, amb un pressupost d’execució per contracte de 325.449,25 € (IVA inclòs), 
redactat pel Sr. Octavi Vinyes Portí, col·legiat amb el núm. 44383-2; el qual fou aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local de data 16.7.18, i aprovat definitivament en data 
8.10.2018. 
 
Segon. Atès que en data 26 de setembre de 2018 s’emet provisió per part del , Regidor d’espai 
públic, activitats i obres, en la que s’insta l’inici dels tràmits per a la contractació dels citats 
treballs. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 22.330.60933 
 
Cinquè. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor estimat 
possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de simplificat 
previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic 
(LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009); Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua 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  
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària per la 
contractació de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a 
la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present com 
a annex 1. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa per l’import de 268.966,32 € (IVA exclòs), més 21% d’IVA, total 
de 325.449,25 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.330.60933: 
 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

22.330.60933 2018 120.000 € 
22.330.60933 2019 240.000 € 

 
L’autorització o realització de la despesa plurianual es subordina al crèdit existent per l’exercici 
2019 (article 174 del RDL 2/2004). 
 
Quart. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de licitació 
perquè durant el termini de 20 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. 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 – Plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CASAL DE JOVES 
A LA PLANTA SEMISOTERRANI DEL CENTRE CIVIC NEXE 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1378/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d’execució de Casal de 
Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: amb l’execució de les obres contingudes en el 
Projecte bàsic i d’execució esmentat, s’adaptarà la planta soterrània del centre cívic Nexe amb 
destí a Casal de Joves preveu reformant la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe per 
destinar-la en major part a Casal de Joves, mantenint una part de magatzem per al Nexe i 
creant un magatzem per al bar de planta baixa. El projecte preveu en una fase per a la 
construcció d’ escala de comunicació de plantes semisoterrani i planta baixa per a la seva 
contractació independent si s’escau, així com una proposta de mobiliari i equipament.  
 
Les intervencions que defineix el projecte, s’han dividit en les següents fases (IVA exclòs):  
 

- Fase 1: Casal de joves a la planta semisoterrània del centre Cívic Nexe: 255.369,78 € 

- Fase 2:  Escala d’accés al casal de joves a la planta semisoterrània: 13.596,55 
€ 

 
Com a millora d’aquesta licitació es podrà oferir per part dels licitadors l’execució de la fase 2 
sense cost per l’Ajuntament, i d’acord amb el què s’estableix en la clàusula VIII, criteris 
d’adjudicació. 
 
Es portarà a terme una visita en l’àmbit de les obres amb els licitadors interessats, el dia i hora 
de la qual es publicarà en el perfil del contractant. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el projecte tècnic. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
contracte2:- 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 

Classe3: administratiu 
Modalitat4: obres 
 
PROCEDIMENT 

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

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

 Justificació del tipus11: - 
Forma de selecció12:  pluralitat de criteris. 
Admissió de variants13: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA    

45210000-2 (Treballs de construcció d'immobles) 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

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

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

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

II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ14 
Existència: sí  
Enumeració:  La obres a executar són les incloses en el Projecte bàsic i d'execució de Casal 
de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe, redactat per l’arquitecte Sr. Octavi 
Vinyes Portí, col·legiat amb el núm. 44383-2; el qual fou aprovat inicialment per la Junta de 
Govern Local de data 16.7.18, i aprovat definitivament en data 8.10.2018. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió15: - 
Descripció16: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)17 

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

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

Admissió18: - 
Descripció19: - 
 
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. Així mateix en aquesta 
acta es farà constar tots aquells elements malmesos i patologies que afectin a l’edifici 
existent. 
 

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. 

 

                                                 
18 S’indica “sí” o “no”. 
19 Es descriuen quines són.  
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5. El contractista es farà càrrec de les escomeses i els tancaments de l’obra, així com 
qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

6. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec els tancaments dels recintes d’obres 
necessaris, les senyalitzacions provisionals d’obra de circulació necessàries per garantir 
una mobilitat correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers i camins afectats per 
les obres, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament. Els 
cartells i tancaments s’han de retirar a mesura que es realitzin els trams de carrers i 
camins i segons estableixi la direcció facultativa. En cas d'incompliment, l'Ajuntament 
executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la 
primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

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

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

 
8. Atenent a la naturalesa de la prestació de les obres en equipaments municipals en actiu, 

s'hauran d'organitzar els treballs de manera que es desenvolupin amb una interferència 
mínima en la seva normal activitat. 
 

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

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

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

12. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, la 
qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de 
recursos propis lliures. 
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13. 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 amb competències i dedicació acords a la naturalesa del contracte 
que tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte. 

 
14. 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. 
 

15. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de manera 
que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima per part dels seus usuaris 
de vials i camins i veïns en general. 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. 

 
16. Responsabilitzar-se de què la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans (electricitat, 

enllumenat, sanejament, 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. 

 
17. 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.  

 
18. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, 

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

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

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

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

c) Originals 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 a nom de l’Ajuntament amb 
l’empresa comercialitzadora indicada. 

d) 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 
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concessionària municipal que explota el servei. 
e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les empreses 

subcontractades.  
 

19. 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.  
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 

 
24. 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). 

 
25. 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.  

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

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

 
27.  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. 

 
28. 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.   

 
29. 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. 
 

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

 

• Són obligacions essencials del contracte les següents:  

• Presentació de la següent documentació: 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC20 

 
RÈGIM PATRIMONIAL21 

Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 

                                                 
20 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
21 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i de les 
contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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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 les obres és de 9 mesos, a comptar des 
de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.  
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació22: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència23: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada risc: 
Capital assegurat per sinistre: 600.000 € 
Capital assegurat per víctima: 600.000 € 
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. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides d’obra 
recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres obtingut a 
partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents), 
des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 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 CONFIDENCIALITAT24  

                                                 
22 S’indica “sí” o “no”. 
23 S’indica “sí” o “no”. 
24 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: 
Justificació:
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:25  
Quantia: 268.966,32 € 
- 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: 
L’import total del contracte ascendeix a la quantia de 268.966,32 € més                                                                                                       
56.482,93 €  d’IVA, el que suposa un total de 325.449,25 €, repartit entre les actuacions d’obra 
de la manera següent:  

El pressupost d’execució de contracte del projecte es divideix en dues fases: la primera 
compren la totalitat de l’obra, llevat de les actuacions necessàries per a la construcció d’una 
escala que comuniqui les dues plantes de l’edifici i que formen part de la fase 2.  

 

 
 
Aquest pressupost de fase 1 i fase 2, inclou totes les obres, instal·lacions necessaris per 
posar en funcionament el casal de Joves, llevat de mobiliari, equipament i l’aixovar de neteja 
i la senyalística. 
 

- Justificació26: d’acord amb el projecte bàsic i executiu de les obres. 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU27   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte:  
- Sense IVA:  268.966,32 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 56.482,93 € 
- Amb IVA: 325.449,25 € 

 
Sistema de preus unitaris: sí 

                                                 
25 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
26 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de subministrament o 
serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
27 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
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Descripció28: els establerts en el Projecte bàsic i d’execució de Casal de joves a la planta 
semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió29: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que al 
tractar-se d’obres amb sistemes constructius similars, la intervenció d’una pluralitat 
d’empreses en faria difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals, així com 
també s'incrementarien els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes 
diferents. 
Descripció i import30: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots31:  - 
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’ofertes32: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida33:    
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 34 

Aplicació35: No 
Règim d’aplicació36: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

                                                 
28 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
29 S’indica “sí” o “no”. 
30 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
31 S’indica “si” o “no” 
32 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa única 
respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
33 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única respecte al 
pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
34 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
35 S’indica “sí” o “no”. 
36 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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22.330.60933 2018 120.000 € 
22.330.60933 2019 240.000 € 

 
 
 
 
FINANÇAMENT37 

Concepte: 
- Partida38: 
- Denominació: 
- Import: 

 
L’autorització o realització de la despesa plurianual es subordina al crèdit existent per l’exercici 
2019 (article 174 del RDL 2/2004). 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS39 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS40 

 
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 PREUS41 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

                                                 
37 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
38 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
39 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
40 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra fórmula 
que s’apliqui. 
41 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

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

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

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

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

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de 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. Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
Suplent 1r: Sra. Mireia Sans Camps, arquitecta 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. M. José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

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

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

- Es designa al Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal en règim de funcionari 
interí, al ser el tècnic responsable del seguiment d’obres públiques municipals segons 
el 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 (modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig),  i 
atès que l’arquitecte municipal que ocupa la plaça en règim funcionarial es troba 
actualment en situació de serveis especials en altres administracions. 

                                                 
42 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents d’alcalde 
i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
43 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
44 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
45 S’indica “sí” o “no”. 
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- Es designa a la Sra. Mireia Sans Camps, arquitecte municipal, com a suplent del Sr. 
Joan Anglada Arumí. Ocupa la plaça en règim funcionari interí, a l’estar el titular de la 
plaça, com s’ha esmentat, en situació de serveis especials en altres administracions. 

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

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

Constitució46: No 
Definició47: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE48 

Regidoria d’adscripció49: Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció50: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte 
municipal. 
Director de l’obra51: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra52: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut53: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 

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

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

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR54 

Exigència55: No 
Descripció56: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.4 de la LCSP els licitadors hauran d’estar inscrits en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o Registre Oficial de 
la comunitat autònoma corresponent (en el cas de Catalunya, Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores -RELI- de la Generalitat de Catalunya), en la data final de presentació d’ofertes, 
sempre que no es vegi limitada la concurrència (segons article 159.4 apartat a). 
 
Serà l’Administració contractant la que comprovarà d’ofici, mitjançant l’accés al  RELI, que els 
licitadors  tenen la suficient capacitat, solvència i absència de prohibicions per contractar. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ57 

Enumeració58:  
 
D'acord al pressupost PEC (sense IVA) de l'obra inferior a 500.000 € no és exigible la 
classificació del contractista.  No obstant les empreses  que acreditin la classificació que a 
continuació s'indica, es considerarà que compleixen els requisits de solvència econòmica-
financera i tècnica: 
 Grup: C (edificacions) 
 Subgrup: Subgrup 4 (ram de paleta, arrebossats i revestiments) 
 Categoria: 2 
 
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres i 
categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre) 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 

                                                 
54 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna condició 
específica de capacitat. 
55 S’indica “sí” o “no”. 
56 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
57 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
58 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació, referit  al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior de 403.449,48 
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 268.966,32 €, la xifra a anual de negocis exigida no pot excedir de 
403.449,48 € (IVA exclòs) (268.966,32 €*1,5).  
 
 

Solvència tècnica:    
- Requisits:  

1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució, per un import mínim de 403.449,48 euros (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. 

 
- 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 LCSP59 

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

Exigència63: No 

                                                 
59 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal responsable 
d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
60 S’indica “sí” o “no”. 
61 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
62 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís a l’oferta i 
la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
63 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció64: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)65 

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

Exigència69: No 
Descripció70: 
 

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

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: sí  
Sobre 271: sí 
Sobre 3: 72: sí 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

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

 
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 
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 la 
memòria tècnica o el present plec de clàusules administratives, podrà ser motiu 
d’exclusió del procediment. 

 

                                                 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ73 

Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al següent 
enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-
contractant/ 
 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: 20 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al perfil 
del contractant. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la 
documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
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 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 

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

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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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 
Puntuació màxima: 100 
 
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. 

 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1. Execució de la fase 2 (escala d’accés al 
casal de joves a la plana semisoterrània) 
sense cost per l’Ajuntament  

45 punts Automàtica (Si: 45 punts; 
No: 0 punts) 

 
2. 

 
Reducció de preu per a l’execució de les 
obres de la fase 1:  Es puntuaran per 
aquest criteri només aquelles ofertes 
que hagin ofert executar la fase 2 sense 
cost per l’Ajuntament  
 

 
20 punts 

 
 
 

 
Fórmula del tipus 1 de la 
clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

3. Reducció del termini d’execució: 
 
- Reducció d’un mes: 10 punts 
- Reducció de mig mes: 5 punts 
- Sense reducció: 0 punts 

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

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, 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 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.  
 

- En relació al criteri de valoració consistent en l’execució de la fase 2, sense cost per 
part de l’Ajuntament i a càrrec del contractista, (millora) definides en el propi document 
tècnic: l’execució de la millora escala, implicarà una prestació accessòria de millora de 
la qualitat de la instal·lació, la qual correspon a una plena relació amb l’objecte del 
contracte doncs es tracta d’execució d’actuacions recollides i definides en el citat 
document tècnic. 

 

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

 

- En relació al criteri sobre reducció del termini d’execució: l’actuació es troba ubicada 
en un equipament municipals en actiu, i per tant es considera positiu que el contractista 
executi les obres amb el mínim temps possible per tal que la interferència en l’activitat 
normal de l’equipament sigui la menor possible.  
L’incompliment de la reducció del termini que hagi ofert el contractista, serà objecte 
de penalització de conformitat amb l’establert en l’apartat “IX Incompliments i 
penalitats” del present plec de clàusules, prèvia tramitació del corresponent 
expedient. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

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

Exigència76: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics77: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

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

  

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

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

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

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

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

l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 

a) Seran infraccions molt greus: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-la. 
 

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

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

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

- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

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

 
c) Seran infraccions lleus:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en l’execució de les obres previstes al 
contracte i/o oferides pel contractista, comportarà les corresponents penalitats  que 
s’estableixen en un import diari de 1 euro 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. 
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RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP78  

 

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

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers79:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar80: Sí (conforme 
apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació81: no 
Pagament directe a subcontractistes82: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació:  
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.   
  
EXTINCIÓ 

Causes83: S’estableixen els següents percentatges d’obra executada com a calendari de fites 
(de la fase 1 i 2), a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig:  
 

- Durant els dos primers mesos d’execució serà del 20%.  

- Durant els 4 primers mesos d’execució, serà del 50%. 

- Durant els 6 primers mesos d’execució, serà del 80%. 
 

                                                 
79 S’indica “si “o “no”. 
80 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 

dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
81 

S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context d’un 

contracte de subministrament) 
82 S’indica “si “o “no”. 
83 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles previstes a 
la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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- En els 7 mesos d’execució, 90 % 

- En els 9 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. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:84   
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal 
   
El Regidor proponent85:   Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, activitats i 
obres 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA86 

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

Secretari municipal 
 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ87 

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

fiscalització. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

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

A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila núm. 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: 1378/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d'execució de Casal de 
Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
 
RÈGIM 

Classe89: administratius  
Modalitat90: 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. 
- Que l’empresa a la que representa està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI/ROLECE). 
- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix el 

present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació exigida. 
- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb els 

poders adjudicadors del sector públic. 

                                                 
88 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment no es contemplin 
criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració inclogui criteris avaluables per judici 
de valor, aquest model s’inclourà e 
89 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
90 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà 
indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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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).91  

 
LLOC I DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica (oferiment de millora, reducció preu fase 1, reducció 
termini execució92 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila núm. 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 1378/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d'execució de Casal de 
Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERI DE VALORACIÓ 1: OFERIMENT DE MILLORA 

 
S’ofereix l’execució de la fase 2 (escala d’accés al casal de joves a la planta semisoterrània, 
sense cost per l’Ajuntament. Valorada en 13.596,55 euros (IVA exclòs) 
Marcar l’opció escollida: 
 

☐ Sí 

☐ No 

 
 
CRITERI DE VALORACIÓ 2: REDUCCIÓ IMPORT DE LES OBRES DE LA FASE 1 

 
Reducció de preu per a l’execució de les obres de la fase 1: 
 

Pressupost de licitació total de les dues fases: 268.966,32 € 
S’ofereix el següent import per a l’execució de la fase 1 (preu 

màxim 255.369,78 € IVA exclòs) 
Preu sense IVA: ................................. € 
Quota estimada de l’IVA: .................. € 
Preu amb IVA: ........................................ € 

 
 

                                                 
92 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu respecte al 
pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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Cal presentar adjunt a l’oferta: 
 

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, com a justificació de la reducció dels terminis 
d’execució (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents) 

 
CRITERI DE VALORACIÓ 3: REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 
S’ofereix  una reducció del termini d’execució de: 
(marcar l’opció escollida) 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 

☐ Un mes 

☐ Mig mes  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
  

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 

10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS 
 
 

10.1. Concessió d'ajudes d'urgència social. (EXP. 1413/2018) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de Serveis 
Socials (registre d’entrada núm. 5556/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi figura 
l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al pressupost 
municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la sol·licitud, 
tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament municipal de 
prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant Fruitós de Bages que 
es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el Ple en data 15 de 
setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

 
 
S’ACORDA: 
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 372,13€ amb càrrec a 
la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les persones que es 
relacionen tot seguit: 

 

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

067/2018 *** 372,13€ Subministraments Compte corrent usuària 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb factures, 
a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de donar trasllat 
als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

10.2. Concessió d'ajudes d'urgència social. (EXP. 1558/2018, 1559/2018, 1573/2018, 
1625/2018, 1634/2018) 

 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de Serveis 
Socials (registre d’entrada núm. 6070;6074;6133;6180 i 6317/2018). 
 
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.                 
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Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de cada una 
de les sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant Fruitós 
de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el Ple en data 
15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 465,10 € amb càrrec 
a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les persones que es 
relacionen tot seguit: 

 

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

070/2018 *** 45,00 € Oftalmòleg/Ulleres Compte corrent usuari 

072/2018 *** 90,00 € Aliments Compte corrent usuari 

073/2018 *** 240.10 € Subministraments 
bàsics 

Compte corrent usuari 

075/2018 *** 90,00 € Aliments Compte corrent usuari 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Denegar l’ajut sol·licitat que es relaciona a continuació, pels motius expressats a 
l’informe que consta a l’expedient. 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte Motiu 

069/2018 *** Subministraments  
bàsics 

Supera barem econòmic. 

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

10.3. Concessió d'ajudes d'urgència social. (EXP. 1624/2018) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de Serveis 
Socials (registre d’entrada núm. 6295/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi figura 
l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al pressupost 
municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la sol·licitud, 
tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament municipal de 
prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant Fruitós de Bages que 
es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el Ple en data 15 de 
setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

 
S’ACORDA: 
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 120,00 € amb càrrec 
a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les persones que es 
relacionen tot seguit: 

 

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

074/2018 *** 120,00 € Aliments bàsics 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.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

10.4. Concessió d'ajudes d'urgència social. (EXP. 1631/2018) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de Serveis 
Socials (registre d’entrada núm. 5972/2018). 
 
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.                 
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Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la sol·licitud, 
tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament municipal de 
prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant Fruitós de Bages que 
es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per el Ple en data 15 de 
setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 

 
S’ACORDA: 
 

Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 94,24 € amb càrrec a 
la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les persones que es 
relacionen tot seguit: 

 

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

068/2018 *** 94,24 € Subministraments Compte corrent usuària 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb factures, 
a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de donar trasllat 
als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
Segon.-  Declarar que: 
 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

10.5. Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència. (EXP. 1484/2108, 1628/2018, 1629/2018, 1630/2018, 
1635/2018) 

 
1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

5813 de 15/10/2018  *** 

6173 de 02/11/2018 *** 

6174 de 02/11/2018 *** 

6176 de 02/11/2018 *** 

6318 de 08/11/2018 
*** 
*** 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 8 de novembre de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es proposa 
l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona usuària d’acord 
amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció domiciliària de Sant Fruitós 
de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 25, reguladora del preu públic per 
a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP de 22 de maig de 2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la Xarxa 
Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou el Servei 
de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El número de 
telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015 
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Proposo a la Junta de Govern local el següent 

 

ACORDS: 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

1484/2018 *** A 

1630/2018 *** A 

1629/2018 *** A 

1628/2018 *** A 

1635/2018 *** B 

1635/2018 *** A 

 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest Ajuntament 
qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat d’ingressos a efectes de 
poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
 
- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball assistencial, 
i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 
25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic d’usuaris 
del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

1484/2018 *** 7,21 €/mensuals 

1630/2018 *** 0 €/mensuals 

1629/2018 *** 0 €/mensuals 

1628/2018 *** 0 €/mensuals  

1635/2018 *** 0 €/mensuals 

1635/2018 *** 7,21 €/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA per 
tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
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QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i Intervenció, 
per el seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de teleassistència,  

és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de Barcelona en el 
termini de dos mesos.  
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de 
la competència en el termini d’un mes. 
 

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

11. ÀREA DE SANITAT 
 
 

11.1. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i 
l’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades, per al control de les 
colònies de gats. (EXP. 1068/2018) 

 
1. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de protecció del animals, d'acord 
amb el que preveu el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals; l'article 25.2, h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local i l'article 66.3, apartat h) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28d'abril. 
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2. La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de febrer de 2018,  va acordar, aprovar el pla 
estratègic de subvencions 2018 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de març de 
12018). En dit pla hi figura com a beneficiaria d’una subvenció nominativa de concessió directa 
de import 1.400 euros l’Associació Niu de Petjades. 
 
3. L’entitat Niu de Petjades (G65661662) ha presentat sol·licitud de subvenció per import de 
1.522,54 € (registre número 2018-E-RC-3652 de 3 de juliol de 2018) referida a actuacions de 
control de colònies de gats. 
 
4. L’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades i els Serveis tècnics municipals  han 
consensuat les obligacions reciproques de les parts, que es concreten en el Conveni entre 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Associació Protectora d’Animals Niu de 
Petjades, per al control de les colònies de gats. Mitjançant  aquest conveni, redactat a 
partir del model de conveni tipus aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada 
el 20 de març de 2017, s’instrumentalitzarà la subvenció prevista nominativament al 
pressupost municipal per a l’exercici de 2018 en la partida 31 334 48958. 
 
5. Vistos els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
respecte del contingut dels convenis i dels tràmits preceptius per a la subscripció 
de convenis. 
 
6. Vistos els articles 5.c i  24 de les Bases reguladores de l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i 
particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en dada 
13 de abril de 2005 (BOP núm. 136-Annex I de 8/6/2005); 42 de les Bases d’execució del 
pressupost de 2018, en concordança amb els articles 20, 22.2 c) i 28.1 la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, i l’article 67.1 del Reglament que la desenvolupa, 
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, els quals determina el procediment per a 
l’atorgament de subvencions directes.  
 
7. Vist que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions 
en virtut de la competència delegada següent : 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació:18 de juny i 7 de juliol de 2015 
- Numero decrets: 480 i 555 
- Publicació al BOPB: 3/07/2015 i 27/07/2015 
 
Per la qual cosa, com a instructor, a petició de la regidoria de sanitat, proposo l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa per import de 1.400,00 euros a  
l’Associació Protectora d’ animals Niu de Petjades, amb CIFG65661662 destinada a la cobrir 
part de les despeses anuals destinades a la realització d’actuacions de control de colònies de 
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gats al municipi de Sant Fruitós de Bages en els termes de col·laboració previstos segons el 
document que s’adjunta (minuta de conveni). 
  
SEGON.- Aprovar el text i la formalització del conveni entre l’Ajuntament de Sant  Fruitós de 
Bages i l’Associació Protectora d’Animals Niu de petjades per al control de les colònies de 
gats, regulador de la subvenció nominativa atorgada. 
 
TERCER.- Aprovar la proposta d’autorització i disposició o compromís de despesa de 
l’aportació de l’Ajuntament, per un import de 1.400,00 euros, amb càrrec a la partida 
31.334.489 58 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
QUART.- Determinar que el pagament de la subvenció econòmica concedida a l’Associació 
Protectora d’Animals Niu de Petjades, s’abonarà en dos pagaments, conforme el següent: 
 
a) Un primer pagament, corresponent al 80% de l’import atorgat en el moment de la signatura 
del conveni. 
b) El segon pagament, corresponent al 20% restant, una vegada es presenti la documentació 
justificativa d’acord amb l’establert a l’apartat següent. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades, i 
donar trasllat a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
SISÈ.- Publicar aquests acords en el BOP de Barcelona, el tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la corporació i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) a efectes 
de publicitat i de transparència 
 
SETÈ.-  Declarar que: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de Barcelona en el 
termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
Annex I. Text conveni 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ 
PROTECTORA D’ANIMALS NIU DE PETJADES, PER AL CONTROL DE LES COLÒNIES 
DE GATS.  
 
REUNITS 
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D’una banda, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, representat per l’alcalde, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana, assistit pel vicesecretari, Santiago González Castellanos, que dóna fe de 
l’acte. 
 
De l’altra, Cèlia Sánchez Carpena en representació de l’Associació Protectora d’Animals Niu 
de Petjades, amb CIF G-65661662. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades és una associació sense afany de 
lucre amb el fi social de promoure l’atenció, protecció i cura dels animals de companyia del 
carrer, és una entitat legalment constituïda i consta inscrita en el Registre Municipal d’Entitats. 
 
II. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol col·laborar amb la l’Associació Protectora 
d’Animals Niu de Petjades, per coadjuvar a les activitats i les despeses d’aquesta associació 
en l’àmbit de la protecció dels animals i amb aquesta finalitat en el pressupost municipal ha 
previst una subvenció nominativa a favor de Niu de Petjades. 
 
II. Que la minuta d’ aquest el conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local 
de data XX de XXX de 2018. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE:  
 
L’objecte d’aquest conveni, dins el marc legal del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, és el foment de l’activitat 
proteccionista dels animals que realitza l’entitat NIU DE PETJADES, i es concreta en el control 
de la població de les colònies de gats del municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon.- L’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades en el marc d’aquest conveni es 
compromet a: 
 
a) Identificar les ubicacions de les colònies de gats, valorar el seu estat i mantenir aquesta 
informació actualitzada. Es portarà un registre de tots el animals de les colònies i s’indicarà 
quins tractaments han rebut, si estan esterilitzats o si s’han hagut d’eutanasiar, i altres 
aspectes que es creguin adients. 

 
 b) Promoure, si és possible, la unificació de colònies de gats d’acord amb els criteris que 
s’acordin amb l’Ajuntament. Es promouran, sempre que sigui possible, ubicacions discretes 
apartades de les zones de pas i no visibles a la gent del carrer, per evitar que es converteixi 
en un espai que faciliti nous abandonaments d’altres animals per part de persones no 
responsables.  
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c) Dur a terme el control de totes les colònies de gats del municipi. L’Ajuntament, amb la 
col·laboració de l’entitat NIU DE PETJADES, establirà les colònies sobre les que és prioritari 
actuar, d’acord amb els criteris de l’apartat anterior. 

 
d) Capturar els gats, esterilitzar-los i retornar-los al carrer, d’acord amb el Programa C.E.R. 
(captura, esterilització i retorn), i seguint bàsicament el següent protocol d’actuació: 
 

• Els gats seran capturats per membres de NIU DE PETJADES amb sistemes 
eficaços i adequats a les necessitats, com ara gàbies trampa i/o transportins. La 
captura es farà de manera que es produeixi el menor estat d’estrès a l’animal. 

• Els gats capturats seran avaluats i sotmesos al tractament que correspongui pels 
serveis veterinaris que tinguin contractats a nivell municipal. El transport dels 
animals complirà les condicions adequades de benestar. 

• Els gats, tant mascles com femelles, s’esterilitzaran i desparasitaran . Els gats 
esterilitzats es marcaran al pavelló auricular de manera que es diferenciarà entre 
mascles i femelles seguint les normes del Departament de Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya. 

• El gats es retornaran al lloc on van ser capturats 
 

e) Instal·lar menjadores i abeuradors en una ubicació discreta i apartada de les zones de pas, 
sempre que sigui possible; donar als gats una alimentació equilibrada amb pinso sec que 
contribueixi a millorar les seves condicions físiques i evitar la producció de brutícia. Cal 
preveure un lloc cobert per evitar que les menjadores es mullin i es faci malbé el menjar, 
sempre que sigui possible.  

 
f) Dur a terme el control i seguiment de les colònies. 
 
g) Coordinar-se amb la Policia Local de Sant Fruitós per identificar nous punts on es detecti 
presencia de gats ferals al Municipi. En aquest cas NIU DE PETJADES inspeccionarà el lloc i 
estudiarà l’estratègia adient d’acord als compromisos assumits al present conveni per al seu 
control i el seu benestar. 
 
En el cas específic de camades de cadells si tenen mare es seguirà el protocol de establiment 
i control de nova colònia. Sinó tenen mare (abandonats) es seguirà el protocol de recollida 
d’animals vagabunds previst a l’Ordenança. 

 
No obstant NIU DE PETJADES recollirà les mateixes sempre que disposi que lloc físic per a 
la seva ubicació i dintre dels límits de les cases d’acollida de que disposi i del recursos 
econòmics propis, en aquest cas promourà la seva adopció fent-se càrrec de forma total d’ells 
fins que aconsegueixi famílies adoptants.  

 
Dintre d’aquestes limitacions i amb les mateixes obligacions adquirides al punt anterior, NIU 
DE PETJADES també podrà recollir cadells de les colònies per tal de disminuir el nombre total 
de gats ferals del Municipi. 
 
Tercer.- L’Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a: 
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a) Col·laborar econòmicament amb aquesta Associació en la quantia prevista en el pressupost 
municipal així com a fer el seguiment del destí d’aquesta 

 
b) Seguir el protocol d’actuació indicat en el punt segon del present conveni. 
 
c) Facilitar a NIU DE PETJADES les acreditacions necessàries per alimentadors/es 
autoritzats/ades de les colònies de gats. 
 
d) Posar a disposició de l’entitat d’un espai municipal per poder emmagatzemar aliment o altre 
material necessari per a la gestió de les colònies. 
 
Quart.-  RECOLLIDA D’ANIMALS FERITS A LA VIA PÚBLICA 
 
En el cas de recollida de gat ferit/malalt tant per el voluntariat de NIU DE PETJADES (gats 
ferals) com per part del Servei Municipal establert a tal efecte o la Policia Local es seguirà el 
següent protocol: 
 

- El gat rebrà de forma immediata atenció urgent veterinària, en aquests moments 
prestada al CENTRE VETERINARI ANIMALIA consistent en administració de 
calmant (o similar) o eutanàsia, aquesta primera atenció serà a càrrec econòmic 
de NIU DE PETJADES. 

- Independentment de l’anterior si el gat porta xip o evidents signes de tenir propietari 
tindrà el tractament del servei de recollida d’animal vagabund previst a l’ordenança 
i per tant la decisió de prosseguir amb tractament veterinari serà del Consistori o 
del Servei amb que es presti dit Servei, i a càrrec d’aquestes entitats. 

- Si es un gat feral NIU DE PETJADES es farà càrrec d’ell i decidirà dintre de les 
diferents possibilitats en funció de la gravetat de les lesions del gat i de les 
possibilitats econòmiques de la entitat.  

 
Cinquè.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
 
L’Ajuntament a través de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea de Sanitat (control d’animals 
domèstics) subvencionarà a l’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades amb un import 
de mil quatre-cents euros (1.400,00€), per col·laborar en la realització de les activitats 
descrites als punts anteriors.  
 
Sisè.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: 
 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de la 
beneficiària.  
 
Setè.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de l’execució de 
les activitats descrites a la memòria presentada per l’entitat juntament amb la sol·licitud de 
subvenció, les quals es duran a terme el 2018. 
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Vuitè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
 
L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada com 
a màxim el dia 5 de desembre de 2018. 
 
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar un 
termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2019. La sol•licitud de 
pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu pagament 
per un import mínim de 1.400,00 €, que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. 
Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies 
compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts). 
 
Novè.- PAGAMENT:  
 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 80% de la quantitat 
subvencionada i es faran efectives als beneficiaris en el moment de la signatura del conveni, 
per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat i l’altre 20% un cop presentada la 
justificació corresponent. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-
se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Desè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar 
les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe 
i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar 
tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació 
a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes 
per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
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6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida 
 
Onzè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Dotzè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
Tretzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de 
l’any en curs amb possibilitat de pròrroga que s’aprovi i formalitzi expressament de forma anual 
fins assolir una duració màxima de 4 anys. La possible pròrroga del conveni quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix, d’una subvenció nominativa a favor de 
l’entitat Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades on es determinarà l’import a atorgar 
per aquell any. 
 
Catorzè.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

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

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

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

 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen el 
present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament indicats. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

12. ÀREA DE CULTURA I FESTES  
 
 

12.1. Actualitzar les dades de l’Associació per a la Promoció de l’Espectacle 
Infantil i Juvenil a Sant Fruitós de Bages, al Registre municipal d’entitats i 
associacions. (EXP. 1596/2018) 

 
Primer. Mitjançant instància presentada per Anna Maria Sala Suades, que diu actuar en 
representació de l’Associació per a la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Sant Fruitós 
de Bages amb registre d’entrada 2018-E-RC-6163 del 31 d’octubre del 2018 s’informa del 
canvi de la Junta directiva, aportant documentació corresponent al certificat de la nova Junta 
directiva amb la finalitat d’actualitzar les dades de l’entitat al Registre municipal d’entitats. 
Segon. Atès que l’Associació per a la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Sant Fruitós 
de Bages consta inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb 
número 20608 del registre de Barcelona, en data 17.04.1998 i al Registre municipal d’entitats 
i associacions. 
Tercer. Vist el Reglament del registre municipal d’entitats i associacions, aprovat pel Ple en 
data 15 de desembre de 2010 (BOP de 8.3.2011), modificat per acord del Ple d’11 de 
desembre de 2013 (BOP de 28.2.2014), i en concret allò establert en els articles 6.1 i 6.4 
relatiu a les modificacions del Registre. 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
Per tot l’exposat es proposa al regidor de cultura que elevi a la Junta de Govern Local els 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Prendre coneixement i inscriure al Registre municipal d’entitats i associacions, la 
composició de la nova Junta directiva de l’Associació per a la Promoció de l’Espectacle 
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Infantil i Juvenil a Sant Fruitós de Bages amb NIF: G-61574216 segons les dades bàsiques 
següents: 
Junta Directiva: Anna Maria Sala Suades (presidenta), Jordi Julià Serra (secretari), Mercè Sala 
Suades (tresorera) 
Segon.  Notificar el present acord a  l’entitat sol·licitant. 
Tercer. Declarar que: 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

12.2. Aprovar contracte menor de serveis de producció d’un documental de 
memòria oral sobre la societat, festes i tradicions de Sant Fruitós de Bages. 
(EXP. 1621/2018) 

 
 
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 indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i 
assumir íntegrament el contingut de l’informe-proposta de contracte menor. 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6520 euros (IVA exclòs), més 1369.20 
euros d’IVA, total de 7889.20 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32 
331 22609, sent el document comptable AD número 14428, i que haurà de constar com a 
referència en la factura que emeti el contractista.  
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que han 
presentat pressupost, a l’arxiu municipal, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per 
a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord 
amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

13. ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
 

13.1. Aprovar ajuts concurrència competitiva del 50% del cost del servei de 
menjador escolar, curs 2018-2019. (EXP. 801/2018) 

 
Primer. En sessió de 18.06.2018 la Junta de Govern Local va aprovar les bases i la 
convocatòria per a l’atorgament dels ajuts individuals per concurrència competitiva del 50% 
del cost del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d’ensenyament 
obligatori de primària i en el segon cicle d’educació infantil, de centres públics de l’àrea 
educativa de Sant Fruitós de Bages i empadronats en algun dels nuclis del municipi (La 
Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages o Torruella de Baix), disseminat o habitatge aïllat. 
 
L’extracte de les bases i la convocatòria van ésser publicades al BOPB de 28 de juny de 2018 
(BDNS 405131). 
 
De conformitat amb l’establert a les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts, fins a la 
data s’han presentat les sol·licituds que han estat comprovades en quan al compliment dels 
requisits exigits. 
 
Segon. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 7.11.2018, obrant a 
l’expedient.  
 
Tercer. L’import dels ajuts atorgats no podrà excedir de 14.757,11 € que corresponen a la 
partida pressupostària 38.321.48003 (Programa d’ajuda al servei de menjador escolar 
alumnes barriades (escoles públiques) del pressupost de l’exercici 2018 (anualitat 2018) i la 
resta, restarà condicionada a la dotació del pressupost 2018 per import de 31.268,66 € 
(anualitat 2019). 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local que actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 
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Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.  Admetre i reconèixer el dret a obtenir l’ajut previst a les bases de la convocatòria 
per la concessió dels ajuts individuals als alumnes, respecte a les 60 sol·licituds que es 
detallen: 
 

NÚM DATA RE RE IMPORT 
MÀX A 
ATORGAR/ 
CURS 

1 27/08/2018 2018-E-RC-
4803 

516,00 € 

2 27/08/2018 2018-E-RC-
4809 

516,00 € 

3 28/08/2018 2018-E-RC-
4822 

516,00 € 

4 28/08/2018 2018-E-RC-
4821 

516,00 € 

5 29/08/2018 2018-E-RC-
4851 

516,00 € 

6 29/08/2018 2018-E-RC-
4852 

516,00 € 

7 31/08/2018 2018-E-RC-
4877 

516,00 € 

8 31/08/2018 2018-E-RC-
4883 

516,00 € 

9 03/09/2018 2018-E-RC-
4897 

516,00 € 

10 04/09/2018 2018-E-RC-
4922 

516,00 € 

11 04/09/2018 2018-E-RC-
4923 

516,00 € 

12 04/09/2018 2018-E-RC-
4929 

516,00 € 

13 05/09/2018 2018-E-RC-
4951 

516,00 € 

14 06/09/2018 2018-E-RC-
4967 

516,00 € 

15 07/09/2018 2018-E-RC-
5007 

516,00 € 

16 07/09/2018 2018-E-RC-
5008 

516,00 € 
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17 07/09/2018 2018-E-RC-
5009 

516,00 € 

18 10/09/2018 2018-E-RC-
5028 

516,00 € 

19 10/09/2018 2018-E-RC-
5030 

516,00 € 

20 10/09/2018 2018-E-RC-
5035 

516,00 € 

21 10/09/2018 2018-E-RC-
5038 

516,00 € 

22 12/09/2018 2018-E-RC-
5051 

516,00 € 

23 12/09/2018 2018-E-RC-
5052 

516,00 € 

24 13/09/2018 2018-E-RC-
5073 

516,00 € 

25 13/09/2018 2018-E-RC-
5077 

516,00 € 

26 13/09/2018 2018-E-RC-
5078 

516,00 € 

27 13/09/2018 2018-E-RC-
5079 

516,00 € 

28 13/09/2018 2018-E-RC-
5089 

516,00 € 

29 13/09/2018 2018-E-RC-
5097 

516,00 € 

30 14/09/2018 2018-E-RC-
5116 

516,00 € 

31 14/09/2018 2018-E-RC-
5118 

516,00 € 

32 17/09/2018 2018-E-RC-
5146 

516,00 € 

33 17/09/2018 2018-E-RC-
5152 

516,00 € 

34 20/09/2018 2018-E-RC-
5229 

516,00 € 

35 20/09/2018 2018-E-RC-
5240 

516,00 € 

36 20/09/2018 2018-E-RC-
5241 

516,00 € 

37 24/09/2018 2018-E-RC-
5295 

516,00 € 

38 24/09/2018 2018-E-RC-
5297 

516,00 € 

39 24/09/2018 2018-E-RC-
5285 

516,00 € 
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40 24/09/2018 2018-E-RC-
5286 

516,00 € 

41 24/09/2018 2018-E-RC-
5302 

516,00 € 

42 24/09/2018 2018-E-RC-
5303 

516,00 € 

43 02/10/2018 2018-E-RC-
5541 

516,00 € 

44 02/10/2018 2018-E-RC-
5543 

516,00 € 

45 02/10/2018 2018-E-RC-
5546 

516,00 € 

46 02/10/2018 2018-E-RC-
5548 

516,00 € 

47 04/10/2018 2018-E-RC-
5638 

516,00 € 

48 04/10/2018 2018-E-RC-
5339 

516,00 € 

49 04/10/2018 2018-E-RC-
5336 

516,00 € 

50 04/10/2018 2018-E-RC-
5645 

516,00 € 

51 05/10/2018 2018-E-RC-
5664 

516,00 € 

52 05/10/2018 2018-E-RC-
5663 

516,00 € 

53 15/10/2018 2018-E-RC-
5815 

516,00 € 

54 15/10/2018 2018-E-RC-
5816 

516,00 € 

55 25/10/2018 2018-E-RC-
6048 

516,00 € 

56 25/10/2018 2018-E-RC-
6050 

516,00 € 

57 29/10/2018 2018-E-RC-
6088 

516,00 € 

58 29/10/2018 2018-E-RC-
6089 

516,00 € 

59 30/10/2018 2018-E-RC-
6113 

516,00 € 

60 30/10/2018 2018-E-RC-
6114 

516,00 € 

   
30.960,00 
€ 
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(Document parcialment eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

 
Segon.  Publicar el present acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament  i a la web municipal, 
de conformitat a l’establert al punt 8 de les bases; fent exprés menció que per percebre l’ajut 
caldrà justificar-la en la forma que determina l’apartat 9 de les bases:  
 
“La justificació es farà prèvia al pagament de la subvenció i consistirà en adjuntar els tiquets 
comprovants del pagament del servei de menjador a l’empresa Sehrs Food al model de 
justificació (annex 3). 
Hi haurà 4 terminis de justificació per al curs, 30 de novembre, 30 de març, 30 de juny i 30 
d’agost per pagaments realitzats abans del 21 de juny de 2019.” 
 
Tercer. Declarar que:  
  

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

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

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

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

13.2. Atorgar subvenció nominativa a l’Escola Paidos, exercici 2018. (EXP. 
233/2018) 

 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni tipus 
per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els annexos 
(model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i es va donar 
publicitat a la web municipal. 
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Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 38.324.48940 una subvenció nominativa destinada a l’Escola Paidos, per 
import de 500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Josep Orive Trasserra, en 
representació de l’Escola Paidos (registre d’entrada 2018-E-RC-6338) per promoure 
activitats educatives, lúdiques i/o culturals que ajudin a diversificar les activitats proposades, 
durant l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic local, 
aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 65 del Real 
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases d’execució del pressupost 
preveuen que les subvencions podran concedir-se directament quan estiguin previstes en el 
pressupost de l’exercici i que és canalitzin mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 38.324.48940 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació de 
500,00 euros per subvencionar a l’Escola Paidos. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 9.11.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a l’atorgament de 
subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

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

 
 

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a ESCOLA PAIDOS per a 
l’exercici 2018, per import de 500,00 euros, per col·laborar en la promoció d’activitats 
educatives, lúdiques i/o culturals que ajudin a diversificar les activitats proposades, per 
l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 21.11.2017, 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament 
prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La possible 
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pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà condicionada a 
l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 38.324.48940 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i dates 
següents:  

a) 400,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
b) 100,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte sisè 
del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a l’Escola Paidos i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria 
municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

13.3. Acceptar la subvenció de concessió directa amb concurrència que atorga la 
Diputació de Barcelona, per al finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018. 
(EXP. 1323/2018) 
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1. En data 19 de setembre de 2018, l’Ajuntament concorre a la convocatòria de subvencions 
per a l’atorgament, mitjançant procediment de concessió directa, per al finançament de les 
escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, període 2016-2018. 
 
2. En el BOPB de 13 de novembre de 2018, es publica l’anunci de l’aprovació de la concessió 
de la convocatòria de subvencions 9753/18, per al finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1 i línia 2, període 2016-2018. 
 
Promotor: Gerència de Serveis d’Educació, Àrea de Cultura Educació i Esports. 
Objecte: Finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de 
Barcelona, línia 1 i línia 2, període 2016-2018. 
Import concedit:  

- Línia 1: 40.663,44 € 
- Línia 2: 14.730,68 € 
- TOTAL: 55.394,12 € 
- Codi XGL: 18/S/262531 

 
El règim de gestió de subvencions determina, que: 
 
“Per a l’efectivitat de la concessió d’aquestes subvencions, és necessari que els ens 
destinataris manifestin expressament l’acceptació d’aquestes subvencions en el termini 
de 7 dies hàbils a partir de la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Una vegada presentada l’acceptació per l’ens beneficiari, es realitzarà un pagament avançat 
equivalent al 80% de l’import concedit, per a cadascuna de les línies. 
 
Així mateix, abans del pagament l’ens beneficiari haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
El pagament del 20% restant es realitzarà dins dels terminis establerts, prèvia presentació de 
la 
documentació justificativa la qual s’ha establert entre l’1 de gener i el 29 de març de 2019.” 
 
3.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència de la 
Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Proposo a la regidoria d’ensenyament (alcalde), que elevi a la Junta de Govern Local, els 
següents 
 
ACORDS  
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PRIMER.- Acceptar subvenció de 55.394,12 € atorgada per la Diputació de Barcelona per al 
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, línia 
1 i línia 2, període 2016-2018 i traslladar aquest acord de l’acceptació expressa de la 
subvenció a la Diputació de Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu 
coneixement i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquesta subvenció econòmica en el concepte 
d’ingressos i de generació de crèdits per a despeses en el pressupost. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
 
- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província 
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret. 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

14. ÀREA D’ESPORTS 
 

14.1. Aprovar l’autorització de pas pel terme municipal de la Caminada Popular per 
la Marató- Salut i Esport. (EXP. 1638/2018) 

 
Primer. Vista la instància i documentació aportada per Olga Lopera Esteban, en representació 
de l’entitat Salut i Esport (registre d’entrada 2018-E-RC-6345 de 9 de novembre de 2018) en 
la qual sol·licita autorització de pas pel terme municipal el dia 2 de desembre, en motiu de la 
Marató. 
 
Segon. Vist l’informe de la tècnica d’esports emès en data 12.11.2018 obrant a l’expedient. 
 
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, que elevi a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar el pas dels participants a la Caminada Popular per la Marató, pel municipi 
de Sant Fruitós de Bages que organitza l’entitat Salut i Esport, el dia  2 de desembre de 
2018, condicionat de forma suspensiva a la presentació de l’assegurança de 
responsabilitat civil amb comprovant de la seva vigència i amb les següents condicions: 

 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil per 
aquesta activitat i acreditar la seva vigència.  

 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil dels 
professionals / voluntaris que participin en l’organització i acreditar la seva vigència. 

 

• L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una assegurança 
d’accidents – llicència esportiva obligatòria. 

 

• L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
participants i del públic en general. 

 

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

 

• L’itinerari al seu pas per Sant Fruitós haurà de quedar net de deixalles i sense 
senyals una vegada finalitzada l’activitat. 

 

• L’organitzador s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local de Sant Fruitós de 
Bages 15 dies abans de l’activitat per coordinar el dispositiu. 

 

Segon. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant i al servei de Policia Local per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

 
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  
 
 

15. ÀREA DE JOVENTUT  
 
 

15.1. Aprovar la programació del Programa PIDCES 2018-19, dels 
subministraments per cobrir les activitats i actuacions incloses i de la 
despesa que se’n deriva. (EXP. 1565/2018) 

 
Primer. Vista la providència de la Regidoria de Joventut, en què es posa de manifest que és 
voluntat elaborar les activitats i actuacions del Programa PIDCES 2018-19, programa que 
porta dotze anys realitzant-se als centres d’ensenyament secundari de Sant Fruitós de Bages, 
per la qual cosa s’insta l’obertura d’aquest expedient. 
 
Segon. Vist l’informe de la tècnica del Punt d’Informació Juvenil, en el qual es concreta la 
programació d’activitats i actuacions, la despesa que se’n deriva per les activitats que es 
realitzaran dins l’exercici econòmic 2018 i la qual ascendeix a un import de 3.830,00€ (IVA 
inclòs), i es proposa que es facin les contractacions resultants, segons pressupostos inclosos 
en l’expedient. 
 
Tercer. Vist que existeix crèdit adequat, suficient i disponible per vinculació a l’aplicació 
pressupostària 35.330.227.99, “altres treballs joventut”. 
 
Quart. Vist l’article 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i segons el què disposa 
l’article 118 de la mateixa llei, aquests contractes es poden reconduir a les categories de 
contracte menor de serveis i/o subministrament. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
 

S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la programació d’activitats i actuacions del Programa PIDCES 2018-19, que 
s’adjunta com a annex 1 al present acord, i les despeses que se’n deriven, per un total de 
3.830,00€ (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.330.22799, segons 
despeses relacionades a l’annex 2 i pressupostos obrant a l’expedient. 
 
Segon. Adjudicar les despeses que es detallen a la programació del Programa PIDCES 2018-
19, a favor de les empreses i pels imports que es detallen en l’annex 2 del present acord, els 
quals ascendeixen a 3.830,00€ (IVA inclòs). 
 
Tercer. Pel que fa a la resta de despesa del programa i de la qual encara no se’n tenen 
pressupostos, s’inclouran en la partida pressupostària “altres treballs de joventut” 
corresponent a l’exercici econòmic 2019 en el moment que es programin els mateixos. 
Quart. Notificar el present acord als interessats i a la intervenció i tresoreria 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. 
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ANNEX I: PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 

INS Gerbert d’Aurillac 
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Benvolguts/des, 

Us fem arribar la proposta del Catàleg de l’Annexe del curs 2018-2019. Aquest catàleg és 

la guia d’intervencions i serveis del Programa PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització als 

Centres d’Ensenyament Secundari), programa desenvolupat per l’Àrea de Joventut de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que té el suport de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació 

de Barcelona i la Direcció General de Joventut. 

 

El programa a l’INS Gerbert d’Aurillac es concreta amb els següents serveis: 

1. Permanències quinzenals al pati. 

2. Cartelleres exclusives de l’Annexe. 

3. Activitats i dinamitzacions. 

4. Materials de suport per al professorat. 

L’espai de l’Annexe al centre és a la saleta de l’Annexe i el pati:  

El primer i tercer divendres de cada mes de 10 a 10,20h 

Comptem amb la vostra participació per tal d’adequar el catàleg a les vostres 

necessitats i a la vostra demanda, i així esdevingui una eina verdaderament útil.  

 

La coordinació dels serveis durant el curs, es durà a terme entre la coordinadora pedagògica 

del centre la Imma Pons i la tècnica i dinamitzadora del programa Paula Mora. 

 

Et facilitem les dades de contacte dels serveis del PIDCES (Annexe): 

93 878 89 83 i  609 00 21 54 i  moranp@santfruitos.cat 

 

Al NEXEJOVE, de dilluns a divendres 8 a 12,30h i dimarts i dimecres de 16 a 20h.  

A la  Plaça Alfred Figueras s/n. Sant Fruitós de Bages.  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
mailto:moranp@santfruitos.cat
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Índex d’activitats INS Gerbert d’Aurillac 18-19: 
Primer d’ESO (3 línies) 16 de maig PortAventura i 17 de desembre pastorets 

Activitat Entitat/Sol·licitud Període Fitxes  

Presentació de 
l’Annexe (30min) 

Àrea de Joventut 
Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

1r T 1 

Entitat del municipi 
(1h) 

Niu de petjades 
Cèlia 646 17 90 96 
niudepetjades@gmail.
com 

1r T 2 

Internet Segura 
Mossos Esquadra 
(1h) 

Mossos  
93 875 98 00 Ext. 
64152  
627 48 20 45 
(Relacions a la 
comunitat. Ma Josep 
Salamero/ Miquel de 
Paz) 

2n T 3 

Stop Bullying –  
mediació (1h x2) 
Projecte CEI 

Sandra Garcia 1r T /2n T 
 

4 

Esmorzar complet i 
saludable (A5) (2h) 
 

 2n T 5 

Taller sexualitat 
 

Àrea de Joventut 
Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

3r T 6 

Control Social i 
pressió de grup 

Àrea d’Igualtat CCB 
Ester Arcos i 
Rossell   
CCB : 93 693  03 
70   dona@ccbages.c
at 

3r T 
Abril dp 

Setmana 
Santa 

7 

Taller desfibril·lador  Àrea d’Ensenyament 
Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 
 

  

mailto:niudepetjades@gmail.com
mailto:niudepetjades@gmail.com
mailto:dona@ccbages.cat
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Segon d’ESO (3 línies) 16 de maig PortAventura  i 17 de desembre pastorets 

Activitat Entitat/Sol.licitud Període Fitxes  

Bullying i 
cyberbulling (1h) 
 

Tu pots psicologia 
Lídia Costa 

1r T 8 

Posa’t al meu lloc  
(2h) 

Ester Arcos i 
Rossell   
CCB : 93 693  03 
70   discapacitats@cc
bages.cat 
Mireia (amputats St 
Jordi) 93 223 88 72 - 
933.453.905 
educatiu@amputats-
santjordi.org 

1r T 9 

Taller emprenedoria 
(2h) 

Ai Carai 
Maria: 636 36 00 12 

1r T/2n T 
*segons 

pressupost 

15 

Sexualitat i afectivitat 
(B1) (2h) 

 2n T 10 

I tu, què fas davant el 
tabac? (C1) (2h) 

 2n T 11 

“Conductes 
masclistes” 

 3r T  

Demanda 2018-19: Dinàmica per treballar la diversitat (sexualitat, ètnia, cognitiu, 
...) emfatitzar amb casos directes (primera persona) associació de malalts 
mentals, musulmans... Conductes molt masclistes. Nanos amb problemàtiques 
diverses. Cada vegada hi ha més casos.  
Es deixa pendent per valorar la necessitat a mig curs. 

mailto:dona@ccbages.cat
mailto:dona@ccbages.cat
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Tercer d’ESO (3 línies) 16 de maig PortAventura i 17 de desembre pastorets 

Activitat Entitat/Sol.licitud Període Fitxes  

FlipArt 
Roberto G. Alonso 

Judit Figuerola 
Oficina de Difusió 
Artística 
Telèfon 93 402 28 73 
figuerolajj@diba.cat 

1r T 12 

Taller de rols 
(Relacions afectives i 
resolució de conflictes) 
(2h)  

Filigrana (Carmen) 
722 111 251 
filigrana.lgtbi@gmail.c
om 

1r T 13 

La Publicitat (1,5h) 
 

Consum 
Raúl Sánchez Ruiz 
93 4 022 222 
Ext. 35265 

1r T 14 

Taller emprenedoria 
(2h) 

Ai Carai 
Maria: 636 36 00 12 

1r T/2n T 
*segons 

pressupost 

15 

Autoestima i imatge 
corporal (D2) (2h) 

 2n T 16 

Gestió de les 
emocions 
Projecte centre 
emocionalment 
intel·ligent 
 

Carlos Bella 
Àrea d’Ensenyament 

2n T 17 

Termoescalfadors 
solars 
Crèdit de síntesi – 
Pendulum 

Moira Costa 
667 78 17 96 
moira@pendulum.es 

Crèdit de 
síntesi 

 

Stop Bullying  
Projecte centre 
emocionalment 
intel·ligent 

Sandra Garcia   

• Taller emprenedoria: 19 o 26 de novembre o 3 o 10 de desembre. Dates proposades 
tutors. Però es proposa fer a 2n.  

mailto:figuerolajj@diba.cat
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Quart d’ESO (2 línies) 16 de maig PortAventura i 17 de desembre pastorets 

Activitat Entitat/Sol.licitud Període Fitxes 

Islamofòbia 
CCB 

Roser Nin - CCB 
SOS racisme 
Cristian 
formacio_sosracisme
@pangea.org 
653 03 07 84 

1r T 18 

Violència masclista 
Com comença tot? 
(1h) 

Mossos  
93 875 98 00 Ext. 
64152  
627 48 20 45 
(Relacions a la 
comunitat. Ma Josep 
Salamero/ Miquel de 
Paz) 

1r T 19 

Desmitifica l’alcohol 
(C2) (2h) 

 2n T 20 

Pq no contestes? 
Teatre Educatiu 
Ús i abús pantalles 
(1,5h) 

EDPAC 
Mireia 
93 319 17 46 
equip@edpac.cat 

2n T 21 

Autoprotecció i 
suport vital bàsic (F2) 
(3h) 

  Inici 3r T 22 

Relacions sanes de 
parella  

Àrea d’Igualtat  
Consell Comarcal del 
Bages 
Ester Arcos i 
Rossell   
CCB : 93 693  03 
70   dona@ccbages.c
at 

 23 

Orientació: S’assumeix des del propi centre. Es torna a posar sobre la taula el servei com a 
reforç de la tasca dels tutors i psicopedagog. 

mailto:equip@edpac.cat
mailto:dona@ccbages.cat
mailto:dona@ccbages.cat
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Primer batxillerat (3 línies) 16 de maig PortAventura i 17 de desembre pastorets 

Activitat Entitat/Sol.licitud Període Fitxes  

Presentació de 
l’Annexe (1h) 
 

Àrea de Joventut 
Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

1r T 24 

Tècniques d’estudi 
Tu pots (1h) 

Tu pots psicologia 
Lídia Costa 

1r T 25 

Share (1,5h) 
 

Mossos  
93 875 98 00 Ext. 
64152  
627 48 20 45 
(Relacions a la 
comunitat. Ma Josep 
Salamero/ Miquel de 
Paz) 

3r T 26 

Troba el teu talent 
Projecte centre 
emocionalment 
intel·ligent 
 

Carlos Bella 
Ensenyament 

2n T 27 

Mobilitat 
Internacional (camps 
de treball, SVE, Aupair) 
(1h) 

 3r T 28 

Reconstruint 
identitats de gènere 

Àrea d’Igualtat  
Consell Comarcal del 
Bages 
Ester Arcos i 
Rossell   
CCB : 93 693  03 
70   dona@ccbages.c
at 

 29 

Taller desfibril·lador  Àrea d’Ensenyament 
Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 
 

  

mailto:dona@ccbages.cat
mailto:dona@ccbages.cat
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Segon batxillerat (3 línies) 16 de maig PortAventura i 17 de desembre pastorets 

Activitat Entitat/Sol.licitud Període Fitxes 

Gestió emocional: 
Preparar-se pel canvi 
i la presa de 
decisions (1h) 

Oryform 
Carlos Bella 
675 94 18 55 
oryform@gmail.com 

2n T 30 

Dinàmica de la 
bomba atòmica (1h) 

NexeJove 2n T 31 

Col·lectiu Feminista 
Mai sense veu (1h) 

 2n T/3r T 32 

Orientació d’estudis  
 

Nexe  
A petició del centre 

  

▪ Proposta 2018-19: orientació 2n b.  

Test que recomana la generalitat. 
Estudiar a Catalunya – orientació. 
A partir dels 16 anys son ells els que decideixen que estudiar. Davant la llei.   
Fer recordatori als tutors de batxillerat de la xerrada orientació als pares. 

 

▪ “relaxació” per estudiar: ioga a 2n batx 2n trimestre. No és prioritària. 
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Altres propostes: 

Activitat Curs  Període 

Presentació tutors de curs ESO i Batx 1r cicle: 15/10/18 8:30 
2n cicle: 19/10/18 8:30 
1r Batxillerat:11/10/18 
13:40 
2n batxillerat: 16/10/18 
8:30 - REALITZADES 
Tot el curs. 
Dotació econòmica per 
comprar materials. Ja 
s’ha aprovat i fet 
comanda de materials 
esportius. 
Es contracta un 
dinamitzador pels patis 
(d’octubre a 
desembre). David. 

Repensem els patis a l’institut ESO  

Tallers d’emancipació per 
delegats/es (2h) 
Àrea de Joventut - CCB 

Delegats/es  

Trobada de delegats ESO i Batx 22/11/18 Sant Joan de 
Vilatorrada  

Protocol Bullying + situacions 
pràtiques 

Professorat Es proposa a través de 
la detecció de 
necessitats de l’acció 
stop bullying, fer una 
presentació i 
assessorament 
protocol i casos. Se li 
proposa a la Marta 
Mora. 

Parelles Festa de l’Arròs Alumnes 4t ESO  

Fira de l’estudiant Alumnes 4t ESO i batxillerat Del 3 al 6 d’abril 
(Alerta que és de dimecres a dissabte). 

Ús segur de dispositius mòbils i 
xarxes socials 

Pares Màxim febrer 2019 
Fitxa 33. 

Xerrada Orientació Pares 
MUNICIPI 

Pares Abril 

Coorganització festa de final de 
curs 

ESO,  Batx  i 
AMPA 
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FITXA 1 
Presentació de l’ANNEXE 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 30 minuts 

Destinataris 1r ESO i 1r batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material PC i projector 

 

Objectius 

• Donar a conèixer el NexeJove existent al municipi 

• Donar conèixer l’Annexe (Programa PIDCES) 

• Primer contacte amb l’alumnat 
 

 

Continguts 

• Principals àmbits de consulta del Punt d’Informació juvenil 

• Horaris i espai del NexeJove 

• Programació de l’Àrea de Joventut 

• Primera presentació de l’Annexe 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 2 

Entitat del municipi: Niu de Petjades i SOS Galgos 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

• Conscienciar sobre la responsabilitat de tinença d’animals 

• Potenciar el valor de les entitats i voluntariat 

• Promoure l’empatia i la participació 

• Conèixer la realitat de la situació actual dels animals abandonats 

 

Continguts 

• Presentació de les entitats 

• Fer conscients la responsabilitat i les conseqüències de tots 

• Visualitzar les tasques de l’entitat 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Niu de Petjades i SOS Galgos 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 3 
Internet Segura 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

▪ Informar sobre els perills de navegar per Internet. 
▪ Explicar els avantatges i desavantatges que pot tenir navegar per 

Internet. 
▪ Educar als joves perquè naveguin de manera responsable per Internet 
▪ Facilitar eines i recursos als infants i adolescents per navegar per 

Internet de manera segura. 
▪ Facilitar eines i recursos als educadors, mares i pares per tal que puguin 

col·laborar en la tasca de prevenció dels perills d’Internet. 

 

Continguts 

▪ Explicar les qüestions legals i la normativa vigent: 

✓ Continguts nocius. 

✓ Continguts il·legals. 
▪ Oferir consells bàsics sobre: 

✓ Contrasenya. 

✓ Grup d’investigació 

✓ Els virus: troians i espies. 

✓ El xat i la missatgeria instantània. 

✓ Els blocs i els fotoblocs. 

✓ Descàrregues de música, vídeos, arxius,.. 

✓ Web cam. 

• Oferir diversos contactes d’ajuda i suport. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Oficina de Relació amb la Comunitat. Mossos d’Esquadra 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 

FITXA 4 
Stop Bullying (CEI) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer i segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 sessió qüestionari 
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1 reunió amb el tutor/a 
2 sessions dinàmica de cohesió grupal 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Bages 

 

Objectius 

• Conèixer els sentiments de pertinença de grup, cohesió i confiança de cada 
grup classe.  

• Diagnosticar possibles casos d’assetjament a cada grup classe.  

• Realitzar dinàmiques relacionades amb els punts febles de cada grup classe.  

• Augmentar la cohesió dels grups i la comunicació entre ells i els tutors.  

 

Continguts 

 

• Enquestes  

• Anàlisi  

• Reunions amb els tutors  

• Elaboració de les dinàmiques (segons anàlisi de les enquestes) 

• Elaboració de l’enquesta al professorat  

• Realització de les dinàmiques (dues sessions per a cada grup) 

• Avaluació 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Sandra Garcia 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 

 
FITXA 5 
Esmorzar complet i saludable (A5) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Diputació de Barcelona 

 

Objectius 

• Millorar els hàbits d’esmorzar dels adolescents 
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Continguts 

La importància de l’esmorzar. Beneficis d’un esmorzar saludable i els riscos associats 
a un esmorzar 
inadequat. 
Cóm esmorzar de forma correcte. 
Aliments necessaris per fer un esmorzar saludable. 
Propostes d’esmorzars saludables. 
Elaboració a l’aula d’un esmorzar complet per a cada alumne 
En finalitzar l’activitat es distribueix una Llibreta amb informació sobre l'esmorzar i 
consells per a una alimentació saludable. 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Catàleg de Salut de la Diputació de Barcelona. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 6 
Taller de sexualitat 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre  

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r ESO  

Grups Activitat per grup classe  

Material Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Objectius 

• Taller pendent de disseny segons necessitats 
Els dubtes recollits pels tutors i tutores són l’orgasme, donar a llum i la 
menstruació) 

 

Continguts 

• Preguntes per escrit anònimes 

• Disseny del taller segons els dubtes 

• Audiovisual sobre la temàtica 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 7 
Control Social i pressió de grup 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre - de gener a abril de 2019 

Lloc Aules  

Durada Dues sessions de 60 minuts, separades com a màxim per 15 dies. 

Destinataris 1r ESO  

Grups Activitat per grup classe  

Material Sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. 
Cadires amb semicercle. 

 

Objectius 

• Ser conscients de la força del llenguatge i les imatges dels mitjans de 
comunicació en la construcció de la pròpia identitat  

• Desenvolupar una visió crítica respecte a la construcció de gènere que ens 
mostren 

• Reflexionar sobre quins són els estereotips físics i sexuals que determinen i 
condicionen les nostres relacions socials i la nostra autoimatge. 

 

Organització 

El centre a través del POT (Victòria Soler) 

A càrrec de 

Àrea d’Igualtat. Consell Comarcal del Bages. 

 

Observacions 

La gestió de les dates és a càrrec del centre. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 8 
Bullying i cyberbulling 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Projector, pantalla i altaveus. 

 

Objectius 

• Saber distingir aquelles conductes que s’inclouen en l’amistat i les que no. 

• Saber posar límits a situacions de provocació que poden derivar o han derivat 
en bullying. 

• Despertar la consciència de grup per ajudar a les víctimes i no ser còmplices. 

 

Continguts 

Exposició de continguts, reflexions personals, dinàmiques i representacions de role-
playing. 
. Els amics i el valor de l’amistat. 
. Principis d’Assertivitat: Diferenciació entre respostes passives, agressives i 
assertives. 
. Drets assertius i límits. 
. El bullying i el cyberbullying. 
. Com prevenir i com donar resposta a situacions socials de risc. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Lídia Costa - Tu Pots Psicologia 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 9 
POSA’T AL MEU LLOC 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre. De setembre i el desembre de 2018. 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Una sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus i un 
espai ampli del centre educatiu i/o voltants. 

 

Objectius 

• Sensibilització entorn la diversitat funcional. 

 

Continguts 

 L’activitat s’estructura en tres parts:  

• 1 - Es projectarà al grup classe un vídeo de sensibilització on es veuen 
persones amb diferents tipus de discapacitats desenvolupant-se em diferents 
entorns i situacions de la vida quotidiana.  

• 2 - Es divideix el grup classe en dos subgrups i primer realitzen una activitat i 
després canvien:  
Subgrup 1: Xerrada amb una persona amb discapacitat física  
Subgrup 2: Circuit amb cadires de rodes  

• 3 - Reflexió sobre les activitats realitzades i valoració de les sensacions de 
l’alumnat.  

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Servei d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages 

 

Observacions 

Actualment està pendent d’assignació.  
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 10 
Sexualitat i afectivitat (B1) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

• Orientar als joves davant els canvis que experimentarà en el pas de jove a 
persona adulta per tal que aprengui a acceptar-se a si mateix i als altres. 

 

Continguts 

• Els canvis puberals i les expressions sexuals. 

• Autoconeixement i cura del cos. 

• Habilitats de comunicació i de respecte. 

• Els mites, les pors i els tabús. 
En finalitzar l’activitat es distribueix el Decàleg per a una sexualitat sana, que recull 
de 10 idees clau per gaudir d'una sexualitat sana que afavoreixi el vostre benestar 
físic i psíquic. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Catàleg de Salut – Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

Pendent d’assignació 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 11 
I tu, què fas davant del tabac? (C1) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

• Evitar o retardar l’inici del consum del tabac. 

 

Continguts 

• Principals components del tabac i els efectes per a la salut de la conducta de 
fumar. 

• Augmentar la percepció de risc associada al seu consum. 

• Disminuir els factors de risc que faciliten el seu consum. Habilitats socials per 
no cedir a la pressió del grup. 

En finalitzar l’activitat es distribueix el “Decàleg per a la prevenció del consum de 
tabac”, recull 
d'idees clau per reforçar la decisió de no fumar i la repercussió positiva que aquesta 
opció pot 
tenir en la teva pròpia salut, tant física com psicològica. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Catàleg de Salut – Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

Pendent d’assignació 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 12 
FlipArt – Roberto G. Alonso 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules o biblioteca 

Durada 2 hores 

Destinataris 3r ESO 

Grups màxim dues aules d’alumnes per sessió. 

Material Pantalla, Reproductor DVD-USB, Projector, Accés a Internet i 
Equip de so i micro. 
Consultar la fitxa tècnica. 

 

Objectius 

• Aventures d’Artistes és una activitat de la Diputació de Barcelona que 
consisteix a portar als centres de secundària diversos artistes perquè expliquin 
les seves experiències als alumnes. 

 

Continguts 

Alonso (Ponferrada, 1970) és un artista multidisciplinari. És titulat en Dansa 
Contemporània per l’Institut del Teatre i llicenciat en Història de l’Art per la Universitat 
de Barcelona. Inicia la seva trajectòria el 1992, guanyant el segon premi en el VI 
Certamen Coreogràfic de Madrid, i el 1995 funda la seva pròpia companyia. Fins ara 
ha creat vuit espectacles de sala (Lulú primera nit, Mon Genet...), quatre de carrer 
(Ob-sesionados, Aguaal higo...) i sis dirigits al públic familiar Almazuela, 
Zaquizamí,Zing-zing –premi FETEN 2011–...), i ha participat en prestigiosos festivals 
i fires nacionals i internacionals (Grec Festival de Barcelona, Festival de Teatre de 
Sitges, Festival Shakespeare, O4 Vents de París, Sommerwerft Theaterfestival de 
Frankfurt, Mostra d’Igualada, etc.). La seva particular concepció coreogràfica –
caracteritzada per la combinació de la dansa amb la dramatúrgia teatral i una 
concepció escènica peculiar, imaginativa i detallista– ha fet del seu treball un dels 
referents de la dansa-teatre catalana i espanyola. 
Notable i polifacètic, l’artista també participa com a director coreogràfic d’espectacles 
teatrals, musicals i òperes contemporànies al Teatre Lliure, el TNC, el Teatre de la 
Zarzuela, el Liceu o el Festival de Peralada. Ha treballat amb reconeguts directors 
d’escena i dramaturgs com Xavier 
Albertí, Lluïsa Cunillé, Josep Maria Miró, Pau Miró, Jordi Oriol i Marc Rosich, entre 
d’altres. Com a intèrpret, destaquen les seves participacions en obres com A mí no 
me escribió Tennessee Williams, L’aplec del Remei i La corte del faraón. 
Ha fet incursions en el món del cabaret –amb Cabaret13 i El Molino de Barcelona–, 
el periodisme, el cinema i el disseny de vestuari teatral. Ha col·laborat amb 
prestigiosos i singulars artistes i companyies, com The Chanclettes, la Terremoto de 
Alcorcón, Pedro Almodóvar i Lorenzo Caprile. 
Ha impartit classes a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre, a l’Escola 
de Dansa i Comèdia Musical Coco Comin, a l’Escola Aules, a l’Aula de Teatre de la 
Universitat de Girona i l’ESART – Campus Internacional de les Arts Escèniques. 
 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Catàleg d’arts escèniques i arts visuals – Diputació de Barcelona 
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Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 13 
Taller de rols 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules o biblioteca 

Durada 2 hores 

Destinataris 3r ESO 

Grups màxim dues aules d’alumnes per sessió. 

Material Pantalla, Reproductor DVD-USB, Projector, Accés a Internet i 
Equip de so i micro. 

 

Objectius 

• Potenciar el pensament crític entorn les relacions afectives i la resolució de 
conflictes. 

 

Continguts 

• A través d’una representació teatral i debat, es plantegen un seguit de 
situacions representades per voluntàries, on s’escenifica un conflicte o una 
vivència quotidiana. S’analitzen les actituds que s’han vist, les seves 
conseqüències i l’ideari social que les empeny a ser normalitzades. Es 
combinarà la teoria i la pràctica vivencial. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Contractació Entitat Filigrana 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 14 
La Publicitat 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre. S’ha de fer abans del 31/12/18 

Lloc Aules  

Durada 1,5 hores 

Destinataris 3r ESO 

Grups 25 a 30 alumnes 

Material Pantalla, Reproductor DVD-USB, Projector, Accés a Internet i 
Equip de so i micro. 

 

Objectius 

• Fomentar actituds de consum responsable davant els missatges publicitaris, 
fent especial incidència en l’àmbit de la defensa dels drets de les persones 
consumidores i usuàries 

• facilitar conceptes bàsics de publicitat des de la vessant de consum 

 

Continguts 

1a. part: Conceptes teòrics exposats sobre una presentació 
• Concepte de publicitat 
• Funcions de la publicitat 
• Principis bàsics de la publicitat 
• L’anunci i els seus formats 
• Normativa reguladora (vessant de consum) 
• Publicitat il·lícita (incidint especialment en la publicitat enganyosa) 
2a. part: Proposta d’activitats als participants sobre suport audiovisual 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Àrea de Consum de la Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

Aquesta activitat s’ha de gestionar directament amb la Diputació de Barcelona: 
 
Raúl Sánchez Ruiz - Tècnic de la Unitat d’Assessorament i Gestió de Serveis en el 
Territori 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum - Gerència de Serveis de Salut Pública i 
Consum 
Telèfon 934 022 222 Ext. 35265 - sanchezrrl@diba.cat 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 

FITXA 15 
Taller emprenedoria  
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer/segon trimestre *Segons pressupost 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 3r ESO 

mailto:sanchezrrl@diba.cat
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Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

• Generar diferents perspectives d’una mateixa situació 

• Potenciar els valors del treball, l’esforç i el risc en tots els processos formatius. 

• Potenciar l’autoconeixement a partir de la pròpia projecció a l’exterior.  

• Desenvolupament de competències. Reconeixement de les pròpies capacitats i 
acceptació de les crítiques 

• Reconèixer l’ emprenedoria com a actitud vital i eix fonamental de creixement 
personal. 

• Conèixer i desenvolupar estratègies per estimular la perseverança, creativitat i 
confiança en un mateix. 

• Descobrir les habilitats i interessos personals. 

• Saber manejar els factors essencials per a dissenyar un projecte vital 
emprenedor. 

 

Continguts 

 Concepte d’emprenedoria i qualitats de la persona emprenedora: sóc jo, 
una persona emprenedora? Fluïdesa, Flexibilitat, Originalitat, Creativitat, 
Lideratge.  Persuasió i creació de xarxes de suport, Autoconfiança. 
Aprenentatge dels fracassos, Comprensió i pressa de consciència:  per 
resoldre situacions noves, calen respostes noves,  Abordatge dels 
conflictes. Estratègies de regulació de la ira, Comunicació assertiva i 
escolta activa. L’empatia. Comunicació verbal i no verbal, Capacitat 
d’adaptar-se, sense deixar de ser un mateix. Independència. 

o Les intel·ligències múltiples. La intel·ligència emocional. La gestió de les 
emocions: el sentit de l’humor 

o El sentiment, el pensament i l’actuació: la necessària coherència 
o El procés de la creació d’idees. El triangle de generació: “a partir de”;  

“mitjançant”; “per a què” 
o Balança de valors: factors positius (beneficis) i factors negatius (cost) 
o Fixació de fites, objectius a curt i llarg termini. Planificació sistemàtica i seguiment 
o Recerca d’informació i recerca d’oportunitats. Iniciativa i riscos calculats 
o Persistència i l’acompliment 
o Recerca d’eficiència i qualitat 
o Distorsions cognitives i resolució de problemes 
o El funcionament del cervell 

 L’especialització dels hemisferis cerebrals, La gimnàstica cerebral: exercicis, 
El cor i el cervell: coherència cardíaca , La química de les emocions 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Contractació a la Maria Navarrete (aquest any no s’ha demanat per catàleg) 

 

Observacions 

 

 
 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 16 
Autoestima i imatge corporal (D2) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 3r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

Potenciar i treballar els principals factors de protecció (autoestima, relacions 
personals i imatge 
personal) que fan a les persones més resistents de cara a patir trastorns de la 
conducta alimentària. 

 

Continguts 

Importància de la imatge corporal en la nostra autoestima i en les relacions socials. 
Com ens sentim i com ens veiem. 
La distorsió de la imatge corporal. Presa de consciència i criteris per millorar-la. 
Els estereotips socials i els missatges publicitaris. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Catàleg de Salut – Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

Pendent d’assignació 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 17 
Gestió de les emocions (CEI) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 sessions dinàmica d’una hora 

Destinataris 3r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Bages 

 

Objectius 

• Potenciar la gestió emocional com a vehicle per la gestió del canvi 

 

Continguts 

• Emocions 

• Intel·ligència interpersonal/Intel·ligència intrapersonal 

• Consciència emocional 

• Gestió emocional 

• Autonomia emocional 

• Competència social 

• Habilitats socials 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Carlos Bella - Oryform 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 18 
Islamofòbia, trenca la convivència?  
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre. De setembre i el desembre de 2018. 

Lloc Aules  

Durada 1,5 hores 

Destinataris 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Ordinador i Projector 

 

Objectius 

Sensibilitzar els infants i joves de les conseqüències per la convivència i la cohesió 
social que comporta la islamofòbia i qualsevol altra forma de discriminació social, 
generant desigualtat de drets i oportunitats. 

 

Continguts 

La sessió està organitzada en dues parts, cadascuna d’elles amb la introducció de 
conceptes i idees generals a partir d’un vídeo i posteriorment un debat obert amb el 
grup.  
    1. Visualització del vídeo “Els quatre Pilars de l’Islam” i un debat obert amb el grup.  
    2. Visualització del vídeo “Hijab” i un debat obert amb el grup.  
La proposta està dirigida a què els joves reflexionin entorn de les característiques 
d’una societat laica i d’igualtat d’oportunitats de tota la comunitat com a eina que 
afavoreix el progrés i la millora com a societat. El taller fomenta la participació i el 
debat amb l’objectiu de generar pensament crític, sensibilitzar sobre la importància de 
la igualtat de drets i la cohesió social i trencar estereotips vinculats a l’Islam i 
aprofundir sobre les causes de la seva imatge, els mites i els perjudicis que existeixen 
sobre ell. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

SOS Racisme - Servei d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages  

 

Observacions 

Atorgada 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 19 
Violència Masclista, com comença tot? 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

▪ Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres manifestacions 
de conductes de maltractament en la parella. 

▪ Assolir que tots/es els/les alumnes siguin partícips i reflexius, generant debat 
dins de la pròpia aula en el marc de l’activitat, amb preguntes directes, exemples 
reals, possibles situacions de risc, ... 

▪ Generar debat també fora de l’aula, fins i tot a casa amb les seves mares, pares 
o tutors/es legals. 

▪ Conscienciar els joves de què quan es parla de violència en la parella, no es fa 
pensant en determinats fets, sinó que és un procés. 

▪ Conscienciar als/a les possibles víctimes de què ho són, o que ho poden ser en 
un futur. 

▪ Conscienciar als/a les possibles testimonis de familiars, amics o coneguts 
d’aquesta victimització per tal d’activar-se i denunciar aquests fets. 

▪ Incidir en la importància d’aquests tipus de maltractaments entre els joves. 
▪ Visualitzar amb moltes imatges com s’articulen les primeres formes de control 

dins la parella. 
▪ Fer arribar informació d’actualitat, amb dades actuals. 
▪ Detectar possibles situacions de victimització en aquest àmbit. 
▪ Proporcionar als/a les joves elements de caire subjectiu que els permeti valorar 

la idoneïtat de la relació. 
▪ Informar de què cal fer en el moment en què es reconeix o detecta una situació 

de risc. 
▪ Facilitar eines àgils de comunicació amb la PG-ME per denunciar aquestes 

conductes. 

 

Continguts 

Presentació informativa adreçada a joves per tal d’evitar que aquests puguin ser 
víctimes susceptibles de possibles maltractaments en l’àmbit de la parella. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Oficina de Relació amb la Comunitat. Mossos d’Esquadra 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 20 
Desmitifica l’alcohol (C2) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

Evitar o retardar l’inici del consum d’alcohol. 

 

Continguts 

Afavorir el procés de reflexió crítica sobre el consum d’alcohol. Quan i per què es 
comença a 
beure. 
Augmentar la percepció de risc associada al seu consum. Riscos i conseqüències. 
Falses creences sobre l’alcohol. 
Reforçar positivament l’opció de joves no consumidors. 
En finalitzar l’activitat es distribueix un targetó, a través del qual es pretén trencar 
mites i creences 
sobre el consum d'alcohol d'aquest col·lectiu i generar-ne una actitud crítica vers al 
consum 
d'aquesta substància. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Catàleg de Salut – Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

Pendent d’assignació 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 21 
Teatre Educatiu: Per què no contestes? 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1,5 hores 

Destinataris 4t ESO 

Grups Un taller per als dos grups  

Material  

 

Objectius 

Alguns trets de les tecnologies actuals de comunicació estan facilitant les relacions 
abusives entre el jovent en general i en les relacions sexo-afectives en particular. La 
geolocalització, els xats en connexió 24 hores i altres afavoreixen el control de l’altra 
persona vulnerant drets, coartant la llibertat i facilitant relacions de parella abusives i 
problemàtiques. Les diferències de gènere -a més- agreugen la situació. 
Perspectiva de gènere; prevenció de la violència de gènere; foment de relacions 
respectuoses; prevenció de les violències entre iguals; foment d’usos responsables; 
Sexpreading ] 

 

Continguts 

Dos professionals amb formació teatral i educativa plantegen situacions indesitjables 
relacionades amb les pantalles, per realitzar després un debat i fer propostes 
constructives per modificar aquesta tendència. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

 EdPAC Educació per a l’Acció Crítica 

 

Observacions 

 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 22 
Autoprotecció i suport vital bàsic (F2) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 3 hores 

Destinataris 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

Dotar el jovent d’eines i recursos necessaris per identificar una situació d’emergència i 
saber com 
actuar. 
Entendre i aplicar el concepte de prevenció. 

 

Continguts 

Conceptes de perill, autoprotecció i prevenció. 
PAS (Protegir, Avisar, Socórrer). 
PLS (Posició Lateral de Seguretat). 
SVB (Suport Vital Bàsic). 
Activar el Sistema d’Emergències. Trucades 112. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Catàleg de Salut – Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

Pendent d’assignació 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 23 
Relacions sanes de parella 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre - De novembre de 2018 a febrer de 2019 

Lloc Aules  

Durada Dues sessions de 60 minuts, separades per una setmana. 

Destinataris 4t ESO  

Grups Activitat per grup classe  

Material Sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus. 
Cadires amb semicercle. 

 

Contingut 

Activitat participativa que pretén sensibilitzar i donar eines per prevenir les relacions 
abusives en l’àmbit de la parella entre els i les joves. 
Sessió 1: Construcció social i històrica del concepte amor. Definició i identificació dels 
mites de l’amor romàntic. Recerca de tipus d’amor en cançons i sèries que escolten i 
miren. 
Sessió 2: Indicadors de violència a la parella. Prevenció d’aquesta violència. 
Relacions amoroses, respectuoses i lliures de violència. 

 

Organització 

El centre a través del POT (Victòria Soler) 

A càrrec de 

Àrea d’Igualtat. Consell Comarcal del Bages. 

 

Observacions 

La gestió de les dates és a càrrec del centre. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 24 
Presentació de l’ANNEXE 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 30 minuts 

Destinataris 1r ESO i 1r batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material PC i projector 

 

Objectius 

• Donar a conèixer el NexeJove existent al municipi 

• Donar conèixer l’Annexe (Programa PIDCES) 

• Primer contacte amb l’alumnat 
 

 

Continguts 

• Principals àmbits de consulta del Punt d’Informació juvenil 

• Horaris i espai del NexeJove 

• Programació de l’Àrea de Joventut 

• Primera presentació de l’Annexe 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 25 
No estudiïs més, estudia millor  
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre *Depenent pressupost 2018 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material Projector, pantalla i altaveus. 

 

Objectius 

• Plantejar les tècniques d’estudi a la ESO d’una manera alternativa a l’habitual. 

• Revisió de la metodologia d’estudi i organització al Batxillerat. 

• Dotar als alumnes de recursos i idees per a estudiar millor en funció de la seva 
forma de ser i fer. 

 

Continguts 

No estudiïs més, estudia millor (Edició Especial Batxillerat) 
. Exposició pràctica de les tipologies d’estudiant i metodologia acadèmica. 
. Reforç de tècniques d’estudi per agilitzar la memorització de continguts. 
. Gestió de l’estrés habitual de l’etapa. 
. Afrontament d’exàmens, exposicions orals i Selectivitat. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Lídia Costa - Tu Pots Psicologia 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 26 
SHARE  
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1,5 hores 

Destinataris 1r batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

▪ Identificar el risc de les diferents conductes dels personatges del vídeo  
▪ Reflexionar sobre les conseqüències penals i socials dels actes dels 

personatges. 
▪ Valorar les actituds de seguretat que cal prendre de forma preventiva. 
▪ Incorporar aquestes conductes segures a l’hora d’utilitzar la seva imatge a 

internet 
▪ Adquirir la responsabilitat que comporta l’ús de les xarxes socials. 

 

 

Continguts 

Taller adreçat a adolescents o adults que consisteix en visualitzar un vídeo i 
reflexionar en grup posteriorment les conductes que apareixen. 
Cada personatge disposa d’una fitxa amb preguntes relacionades amb la seva actitud. 
Els conceptes clau són: La responsabilitat penal, la pressió de grup, l’empatia, 
l’autoestima, l’autoprotecció, la comunicació en situacions de risc, conductes de risc 
de les xarxes socials i en aquest darrer cas concretament el Sexting. 
Es demana un retorn de la sessió al centre en qualsevol format. 
 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Oficina de Relació amb la Comunitat. Mossos d’Esquadra 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 
 
 
 

FITXA 27 
Troba el teu talent (CEI) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 3 sessions dinàmica d’una hora 
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Destinataris 1r batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Bages 

 

Objectius 

• Identificar, potenciar i descobrir les competències emocionals i motivacionals. 

 

Continguts 

• Interacció Penso/Sento/Actuo 

• Competències. Què són? 

• Personals / Emocionals / Tranversals 

• Com s'avaluen? 

• Identifica els teus forts! 

• Potencia el teu valor afegit 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Carlos Bella - Oryform 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 28 
Mobilitat internacional 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material PC i projector 

 

Objectius 

• Informar l’alumnat en relació a les possibilitats de mobilitat internacional 

• Apoderar els joves per una autonomia i presa de decisions per a definir el seu 
propi itinerari  

• Promoure la ciutadania europea entre el jovent 

 

Continguts 

Una breu presentació de les diferents possibilitats entorn: 

• Turisme (interrail, albergs i carnet d’estudiant internacional) 

• Voluntariat (intercanvis juvenils, camps de solidaritat, camps de treball, altres 
voluntariats) 

• Voluntariat Europeu 

• Estudis 

• Pràctiques 

• Possibilitats laborals 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb col·laboració del 
Consell Comarcal del Bages. 

 

Observacions 

Possibilitat de fer el taller en anglès i amb la participació de Voluntaris Europeu a la 
comarca. 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 
 
 

 
FITXA 29 
Reconstruint identitats de gènere 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre - CADA ANY NOMÉS ES PODEN FER 2 
CENTRES 

Durada 7 de Novembre Visita al C.P. Lledoners de les tutores i tutors 
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9:00 a 14:00h 

Novembre 
O Desembre 

Xerrada a tot el claustre, sobre la violència  
     (Entre 1’5 i 2 hores) 

Gener, Febrer  
o Març 

Sessions amb l’alumnat (classes de tutoria), a 
través del professorat (s’ofereixen recursos i 
materials didàctics) 

Fi Gener o 
Febrer 

9:00 a 14:00h 

Visita al C.P.Lledoners per part d’alguns 
alumnes 
  (2 alumnes de cada curs, del centre educatiu 
) 

Dimecres 
Fi  Març o Abril 

Taula Rodona amb els presos del C.P. 
Lledoners  
         (Entre 1’5 i 2 hores)   

Setmana 
següent 

Sessió de tancament amb el testimoni de 
dones víctimes de violència masclista. (1’5 
hores) 

Maig Valoració del projecte amb el professorat: 
petita enquesta i reunió de valoració al 
C.P.Lledoners 

 

Destinataris 1r batxillerat  

 

Contingut: prevenció de la violència masclista als instituts de secundària 

Reconstruint les identitats de gènere. Aquest és el nom del projecte impulsat des de 
l’àrea de la Dona del Consell Comarcal del Bages que treballa la prevenció de la 
violència masclista amb els estudiants dels instituts de secundària de la comarca. Una 
de les activitats més destacades que preveu el programa és la participació de tres 
presos de Lledoners, condemnats per violència masclista, a les xerrades que es faran 
als instituts de secundària que treballin en aquest projecte. Es pretén que la seva 
experiència ajudi els adolescents a prevenir la violència masclista, davant testimonis 
reals que explicaran els seus casos en primera persona. 
Els alumnes també participaran en sessions de debat en grup en què es plantejaran 
les identitats i les relacions de gènere i també hi ha previst un cine fòrum en les hores 
de tutoria. El projecte donarà eines a l’alumnat perquè sigui conscient de tota la 
càrrega que porta i els proporcionarà espai de reflexió i activitats per actuar lliurement. 
Canviar esquemes 
L’objectiu principal del projecte és ajudar a transformar les identitats de gènere entre 
els adolescents, de manera que determinats coneixements, habilitats i actituds que 
s’atribueixen a homes o a dones no estiguin infravalorats ni sobrevalorats pel fet de 
pertànyer a un o altre sexe. 
Tot plegat pretén fer reflexionar sobre el tipus de relacions que es donen entre 
persones i promoure actituds de responsabilitat i compromís personal en qüestions 
relacionades amb les relacions de parella. El projecte vol evidenciar que els rols 
associats al gènere són construccions socials subjectes a canvi.  
El paper del professorat 
El projecte vol implicar el professorat i és per això que els professors i professores 
assistiran a una jornada de presentació al Centre Penitenciari Lledoners i també se’ls 
farà una sessió on s’explicarà què és la violència masclista, el cicle, recursos i serveis 
que hi ha a la comarca i què es pot fer des dels centres. Des del projecte es dóna 
molta importància a l’educació i la transmissió de valors, dos àmbits en què el 
professorat hi té un paper important. 

Organització 
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Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea d’Igualtat. Consell Comarcal del Bages. 

Observacions 

S’ha demanat. Inicialment ja està assignat a dos centres per aquest curs. Tot i així 
estem a la reserva. 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 30 
Gestió Emocional: Preparar-se pel canvi i la presa de decisions (CEI) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 sessió d’una hora 

Destinataris 2n batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Bages 

 

Continguts 

• Autoconeixement 

• Autoconcepte / Autoimatge / Autoestima 

• Autovaloració positiva Autoconfiança Autocontrol 

• Estratègies d'afrontament de conflictes 

• Gestió de bloquejos 

• Pla de millora personal en la presa de decisions 

• Generació d'alternatives 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Carlos Bella - Oryform 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 31 
Dinàmica de la bomba atòmica 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 2n batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

• Potenciar el pensament crític 

• Facilitar informació per desconstruir possibles mites de l’imaginari comú. 
 

 

Continguts 

• el que és una malaltia i que no 

• quines malalties o estats són reversibles i heretables  

• dades reals (l’alcohol és la primera causa de tractament a l’estat espanyol, única 
addicció que es pot morir per abstinència)...  

• parlar de l’addicció i les conseqüències socials 

• Alcohol i festa 

• Altres prejudicis socials (com els rols i ladiversitat d’identitat de gènere i 
d’orientació sexo-afectiva). 

• Altres rols o atribucions socials 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 32 
Col·lectiu Feminista SFB Mai Sense Veu 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon/tercer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 2n batxillerat 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

• Potenciar el valor dels col·lectius i el voluntariat 

• Promoure l’empatia, la soraritat i la participació 
 

 

Continguts 

• Una part de presentació del col·lectiu (qui són i que fan) 

• Els punts liles 

• Una activitat o taller. Actualment pendent de dissenyar. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Col·lectiu Feminista SFB Mai Sense Veu 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 33 
Ús segur de dispositius mòbils i xarxes socials 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Màxim febrer de 2019 

Lloc Nexe o biblioteca  

Durada 2 hores 

Destinataris Pares, mares i educadors 

Material Projector i pantalla, so per la projecció de vídeos i micròfon per al 
ponent/moderador. Disposició en rotllana o diversos grups de debat. 
Connexió wi-fi per a requeriments de recollida de dades de les 
consultes fetes en les sessions. 

 

Continguts 

S’expliquen les amenaces i riscos de ciberseguretat aplicats al context dels 
adolescents. Es demana a algun assistent que expliqui el seu punt de vista d'ús del 
mòbil i d'apps específiques, i si saben descriure problemàtiques reals que hagin viscut. 
En la segona part es fa un debat, en el que es posa en contrast el que pensen els adults 
i els joves sobre aquests temes: control online, ciberassetjament, privacitat, 
configuració de dispositius, continguts agressius i addicció. Al final de cada apartat, es 
donen alguns consells claus que poden concloure el debat donant una visió tècnica 
sobre com evitar riscos i conflictes generacionals. 

 

Organització 

Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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Escola Paidos 
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Benvolguts/des, 

Us fem arribar la proposta del Catàleg de l’Annexe del curs 2018-2019 Aquest catàleg és la 

guia d’intervencions i serveis del Programa PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització als 

Centres d’Ensenyament Secundari), programa desenvolupat per l’Àrea de Joventut de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que té el suport de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació 

de Barcelona i la Direcció General de Joventut. 

 

El programa a l’Escola Paidos es concreta amb els següents serveis: 

1. Permanències quinzenals al pati. 

2. Cartelleres exclusives de l’Annexe. 

3. Activitats i dinamitzacions. 

4. Materials de suport per al professorat. 

L’espai de l’Annexe al centre és a la saleta de l’Annexe i el pati:  

El primer divendres de cada mes d’11 a 11,30h 

Comptem amb la vostra participació per tal d’adequar el catàleg a les vostres 

necessitats i a la vostra demanda, i així esdevingui una eina verdaderament útil.  

 

La coordinació dels serveis durant el curs, es durà a terme entre la Cap de Secundària del 

centre la Isabel Morraja  i la tècnica del programa Paula Mora. 

 

Et facilitem les dades de contacte dels serveis del PIDCES (Annexe): 

93 878 89 83 i  609 00 21 54 i  moranp@santfruitos.cat 

 

Al NEXEJOVE, de dilluns a divendres 8 a 12,30h i dimarts i dimecres de 16 a 20h.  

A la  Plaça Alfred Figueras s/n. Sant Fruitós de Bages. 

mailto:moranp@santfruitos.cat
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Índex d’activitats PAIDOS 18-19: 
Primer d’ESO (2 grups) Anna Badia / Maria Costa  

 2-5 d’octubre viatge curs per fer cohesió de grups 1r i 2n ESO 

 Viatge Anglaterra a finals de març 

Activitat Entitat/Sol·licitud Període Fitxes  

Presentació de l’Annexe 
(1h) 
 

Àrea de Joventut 1r trimestre 
 

1 

No estudiïs més, 
estudia millor (1,5h) 
Tu pots psicologia 

Lídia Costa 
Ballonga 
T 636 23 38 26 
tupots@tupotspsic
ologia.com 

2n trimestre  
Febrer  

2 

Internet segura i xarxes 
socials (1h) 
Mossos d’Esquadra  

Mossos  
93 875 98 00 Ext. 
64152  
627 48 20 45 
(Relacions a la 
comunitat. Ma 
Josep Salamero/ 
Miquel de Paz) 

2n trimestre  
 

3 

Niu de Petjades+ SOS 
Galgos (1h) 

Cèlia 646 17 90 
96 
niudepetjades@g
mail.com 

3r trimestre 
Setmana 
Cultural 

4 

Esmorzar complet i 
saludable (2h) 
Catàleg de Salut- Dipu 
A5 

 3r trimestre 
Setmana 
Cultural 

5 

FlipArt 
Jordi Martínez 

Judit Figuerola 
Oficina de Difusió 
Artística 
Telèfon 93 402 28 
73 
figuerolajj@diba.c
at 

3r trimestre 
Setmana 
Cultural 

6 

Al Catàleg de Salut no s’oferta l’activitat d’alimentació saludable. Canvia per 
Esmorzar complet i saludable (A5) 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
mailto:tupots@tupotspsicologia.com
mailto:tupots@tupotspsicologia.com
mailto:niudepetjades@gmail.com
mailto:niudepetjades@gmail.com
mailto:figuerolajj@diba.cat
mailto:figuerolajj@diba.cat
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Segon d’ESO (2 grups) Montse Gómez /Anna Bret  

 2-5 d’octubre viatge curs per fer cohesió de grups 1r i 2n ESO 

 Esquiada 21-22 gener  

 24-29 març Viatge Anglaterra  

Activitat Entitat/Sol·licitud Període Fitxes 

POSA’T AL 
MEU LLOC 
 

Mireia (amputats St Jordi)  
93 223 88 72 - 933.453.905 
educatiu@amputats-
santjordi.org 

1r trimestre 
 

7 

Estudis II (1h) 
 

Lídia Costa Ballonga 
T 636 23 38 26 
tupots@tupotspsicologia.com 

2n trimestre 
gener 

8 

Autoestima i 
nutrició (2h) 
 

 2n trimestre 
 

9 

Bullying (1h) 
Tu pots (*4) 

Lídia Costa Ballonga 
T 636 23 38 26 
tupots@tupotspsicologia.com 

3r trimestre 
Setmana 
Cultural 

10 

FlipArt 
Jordi Martínez 

Judit Figuerola 
Oficina de Difusió Artística 
Telèfon 93 402 28 73 
figuerolajj@diba.cat 

3r trimestre 
Setmana 
Cultural 

 

. Propostes 2018-19: 
▪ festa! Conductes de risc: alcohol i sexualitat – pressió de grup. HI ha activitat 

catàleg Desmitifica l’alcohol (C2). Es decideix fer-la a 3r ESO. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
mailto:tupots@tupotspsicologia.com
mailto:tupots@tupotspsicologia.com
mailto:figuerolajj@diba.cat
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Tercer d’ESO (2 grups) Miquel Estruch / Ma Alba Carrera  

 Esquiada 21-22 gener 

 24-29 de març Viatge Anglaterra  

 Intercanvi escola alemanya 14-19 de maig 

Activitat Entitat/Sol·licitud Període Fitxes 

Violència en les 
relacions de parella. 
Com comença tot? 
Mossos d’Esquadra 
(*1) 

Mossos  
93 875 98 00 Ext. 
64152  
627 48 20 45 
(Relacions a la 
comunitat. Ma Josep 
Salamero/ Miquel de 
Paz) 

1r trimestre 
 

11 

Desmitifica l’alcohol 
(C2) 

 2n trimestre  
 

12 

Taller educació 
sexual CAP Salut  

CAP Salut *Centre 
2n/3r 
trimestre 
 

 

Som els millors 
(1,5h) 
Àrea de Joventut 

Àrea de Joventut 2n trimestre 
Gener-febrer 

13 

Taller filigrana 
 

Filigrana 3r trimestre 
Setmana 
Cultural 

14 

Teatre educatiu 
(1,5h) 
 

EDPAC Mireia 
Espejo 
projectes@edpac.cat 
equip@edpac.cat 
93 319 17 46 

3r trimestre 
Setmana 
Cultural 

15 

Propostes 2018-19: 
▪ Es recull a través dels tutors la demanda constant dels alumnes de les 

temàtiques: sexe i drogues. La de no és no. La troben interessant.  
A 3r treballen la sexualitat fisiològica. S’acaba prioritzant activitat tipus No és no, li 
sembla adequada a 3r.  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
mailto:projectes@edpac.cat
mailto:equip@edpac.cat
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Quart d’ESO (2 grups) Josep Orive / Pau Romeu  

  Esquiada 21-22 gener 

 24-29 març Viatge Anglaterra  

 8-12 abril viatge fi de curs 

Activitat Entitat/Sol·licitud Període Fitxes 

Islamofòbia, trenca la 
convivència? 

Roser Nin - CCB 
SOS racisme 
Cristian 
formacio_sosraci
sme@pangea.org 
653 03 07 84 

1r trimestre 
 

16 

Orientació 1 
Oryform (*6) 

Carlos Bella 
Joventut 

2n trimestre 
 

17 

Sexualitat i riscos 
derivats (B2) 2h 

 2n trimestre 
 

18 

Orientació 2 
Àrea de Joventut 

Àrea de Joventut 3r trimestre 
Abril 

 

Fira de l’estudiant 
CCB-Ajuntament 
Manresa 

 3r trimestre 
 

 

Orientació 
individualitzada 
Àrea de Joventut 

Àrea de Joventut 3r trimestre 
 

 

Desmitifica l’alcohol (C2) 
2h 

 3r trimestre 
Setmana 
Cultural  
 

12 

Reconstruint identitats 
de gènere 

Àrea d’Igualtat 
CCB 
Ester Arcos i 
Rossell   
CCB : 93 
693  03 
70   dona@ccbag
es.cat 

 19 

Realitzen 5 tallers d’estudis financers a Catalunya. 
▪ Afectivitat i no és no (no han fet xerrada del cap en el curs 2017-18). Es 

decideix demanar l’activitat del Catàleg de Salut per al 2n trimestre. 
Es comenta el tema d’ajuntar els dos grups a l’espai 1971. I els tutors comenten que és 
un problema dels grups actuals de 4t, per uns alumnes concrets. No per ajuntar els dos 
grups. Com a tutors no creuen que passi res per ajuntar-los.

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
mailto:dona@ccbages.cat
mailto:dona@ccbages.cat
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Altres 

activitats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta pel proper curs: Les valoracions en qüestionaris digitalitzats, enviar 
l’enllaç. REALITZAT  
Canviem d’eina digital, pendent de proposar. 
Altres notes Isabel: 

- Modificacions i consultes de dates via WhatsApp 
- Confirmació dates a través del catàleg. 
- Pendent enviar fitxes activitats. 

 

Activitat Curs  Període 

Presentació professorat TOTS  

Dinàmica 25 N   

Tallers d’emancipació per 
delegats/es (2h) 
Àrea de Joventut - CCB 

Delegats/es S’ha sol·licitat @Alba 
05/10. 

Trobada de delegats 
CCB 

ESO 1r trimestre 
 

Fira de l’estudiant Alumnes 4t 
ESO 

3r trimestre 
 

Ús segur de dispositius 
mòbils i xarxes socials 

Pares Màxim febrer 2019 
Fitxa 33. 

Xerrada Orientació Pares 
MUNICIPI 

pares Abril 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 1 
Presentació de l’ANNEXE 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r ESO  

Grups Activitat per grup classe  

Material PC i projector 

 

Objectius 

• Donar a conèixer el NexeJove existent al municipi 

• Donar conèixer l’Annexe (Programa PIDCES) 

• Primer contacte amb l’alumnat 
 

 

Continguts 

• Principals àmbits de consulta del Punt d’Informació juvenil 

• Horaris i espai del NexeJove 

• Programació de l’Àrea de Joventut 

• Primera presentació de l’Annexe 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 2 

No estudiïs més, estudia millor I 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer/Segon trimestre  

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Projector, pantalla i altaveus. 

 

Objectius 

• Plantejar les tècniques d’estudi a la ESO d’una manera alternativa a 
l’habitual. 

• Revisió de la metodologia d’estudi i organització al Batxillerat. 

• Dotar als alumnes de recursos i idees per a estudiar millor en funció de la 
seva forma de ser i fer. 

 

Continguts 

No estudiïs més, estudia millor I (ESO) 
. Quin tipus d’estudiant soc? Enquesta-dinàmica per a detectar les preferències i 
facilitats. 
. Arguments per a fer ús de les estratègies d’estudi (subratllat – resum ). Pot incloure 
una pràctica. 
. Visionat i correcció d’apunts per tal de fer-los millor. 
. Idees i trucs per a realitzar els esquemes. 
. Com afrontar un examen. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Lídia Costa - Tu Pots Psicologia 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 3 
Internet Segura 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

▪ Informar sobre els perills de navegar per Internet. 
▪ Explicar els avantatges i desavantatges que pot tenir navegar per 

Internet. 
▪ Educar als joves perquè naveguin de manera responsable per Internet 
▪ Facilitar eines i recursos als infants i adolescents per navegar per 

Internet de manera segura. 
▪ Facilitar eines i recursos als educadors, mares i pares per tal que 

puguin col·laborar en la tasca de prevenció dels perills d’Internet. 

 

Continguts 

▪ Explicar les qüestions legals i la normativa vigent: 

✓ Continguts nocius. 

✓ Continguts il·legals. 
▪ Oferir consells bàsics sobre: 

✓ Contrasenya. 

✓ Grup d’investigació 

✓ Els virus: troians i espies. 

✓ El xat i la missatgeria instantània. 

✓ Els blocs i els fotoblocs. 

✓ Descàrregues de música, vídeos, arxius,.. 

✓ Web cam. 

• Oferir diversos contactes d’ajuda i suport. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Oficina de Relació amb la Comunitat. Mossos d’Esquadra 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 

FITXA 4 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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Entitat del municipi: Niu de Petjades i SOS Galgos 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

• Conscienciar sobre la responsabilitat de tinença d’animals 

• Potenciar el valor de les entitats i voluntariat 

• Promoure l’empatia i la participació 

• Conèixer la realitat de la situació actual dels animals abandonats 

 

Continguts 

• Presentació de les entitats 

• Fer conscients la responsabilitat i les conseqüències de tots 

• Visualitzar les tasques de l’entitat 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Niu de Petjades i SOS Galgos 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 5 
Esmorzar complet i saludable (A5) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 1r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Diputació de Barcelona 

 

Objectius 

• Millorar els hàbits d’esmorzar dels adolescents 

 

Continguts 

La importància de l’esmorzar. Beneficis d’un esmorzar saludable i els riscos 
associats a un esmorzar 
inadequat. 
Cóm esmorzar de forma correcte. 
Aliments necessaris per fer un esmorzar saludable. 
Propostes d’esmorzars saludables. 
Elaboració a l’aula d’un esmorzar complet per a cada alumne 
En finalitzar l’activitat es distribueix una Llibreta amb informació sobre l'esmorzar i 
consells per a una alimentació saludable. 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Catàleg de Salut de la Diputació de Barcelona. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 6 
FlipArt – Roberto G. Alonso 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre 

Lloc Espai 1971 

Durada 2 hores 

Destinataris 1r i 2n ESO 

Grups màxim dues aules d’alumnes per sessió. 

Material Pantalla, Reproductor DVD-USB, Projector, Accés a Internet i 
Equip de so i micro. 
Consultar la fitxa tècnica. 

 

Objectius 

• Aventures d’Artistes és una activitat de la Diputació de Barcelona que 
consisteix a portar als centres de secundària diversos artistes perquè 
expliquin les seves experiències als alumnes. 

 

Continguts 

Jordi Martínez és un pallasso i actor, nascut a Barcelona, amb una llarga trajectòria 
en l’escena catalana i estatal. Comença a treballar al Grup d’Estudis Teatrals d’Horta 
(GETH) l’any 1977, i a partir d’aquí participa en diferents muntatges de companyies 
tan reconegudes com Els Joglars (Olimpic Man Movement), Els Comediants (El llibre 
de les bèsties) o Monty & Cia (Utopista, Klowns, Clàssics), on desenvolupa la seva 
altra faceta de pallasso; la Companyia Paco Morán (La extraña pareja, Muerte 
accidental de un anarquista) i la Companyia Lluís Homar (Hamlet), entre d’altres. 
També funda la Cia. Vendetta, en la qual exerceix d’actor i director. 
Habitual en els repartiments del Teatre Nacional de Catalunya i d’altres teatres públics 
i privats de Barcelona, ha treballat amb directors com George Lavaudant (El 
misantrop, Coriolà); Sergi Belbel (Primera plana, Forasters); Joan Font (Uuuuh!!!), 
Premi Butaca al Millor Actor; Ramon Simó (Les troianes, Calígula, Fuenteovejuna, 
Arcàdia...); Magda Puyo (Temps real, Antílops); Carles Alfaro (Ròmul el gran...); Rafel 
Duran (El coronel ocell) i Pep Pla (L’home, la bèstia i la virtut). 
Darrerament ha participat en espectacles de Julio Manrique (L’arquitecte), Oriol 
Broggi (Hamlet, Questi fantasmi, Luces de Bohemia), Ramon Simó (Petita feina per a 
pallasso vell) i Roser Batalla (Un roure). 
Actor mediàtic, reconegut pels seus personatges en sèries tan populars de TV3 com 
Merlí; Kubala, Moreno i Manchón; Ventdelplà; Secrets de família; Nissaga de poder i 
Estació d’enllaç. I en l’àmbit estatal: Gavilanes, Carvallo, Hay alguien ahí...  
També ha desenvolupat la seva carrera en el món del cinema: El payaso y el Führer 
i Atraco (Eduard Cortés), Mi dieta mediterrània (Joaquim Oristrell) i Ens veiem demà 
i Working Class (Xavier Berraondo). 
Amb Rhum i Cia. ha creat els espectacles Rhum i Rhümia, amb els quals actualment 
està de gira. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
ASSUMPTES A 

TRACTAR  

JUNTA DE 

GOVERN LOCAL 

SESSIÓ 

19.11.2018 ORDINÀRIA 
 

 

 

Pàgina 231 de 332 
 

 

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 

Catàleg d’arts escèniques i arts visuals– Diputació de Barcelona 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 7 
POSA’T AL MEU LLOC 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre. De setembre i el desembre de 2018. 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Una sala amb ordinador portàtil, projector, pantalla i altaveus i un 
espai ampli del centre educatiu i/o voltants. 

 

Objectius 

• Sensibilització entorn la diversitat funcional. 

 

Continguts 

 L’activitat s’estructura en tres parts:  

• 1 - Es projectarà al grup classe un vídeo de sensibilització on es veuen 
persones amb diferents tipus de discapacitats desenvolupant-se em diferents 
entorns i situacions de la vida quotidiana.  

• 2 - Es divideix el grup classe en dos subgrups i primer realitzen una activitat i 
després canvien:  
Subgrup 1: Xerrada amb una persona amb discapacitat física  
Subgrup 2: Circuit amb cadires de rodes  

• 3 - Reflexió sobre les activitats realitzades i valoració de les sensacions de 
l’alumnat.  

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Servei d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages 

 

Observacions 

Actualment està pendent d’assignació.  
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 
 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 8 
No estudiïs més, estudia millor II 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer/Segon trimestre  

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Projector, pantalla i altaveus. 

 

Objectius 

• Plantejar les tècniques d’estudi a la ESO d’una manera alternativa a 
l’habitual. 

• Revisió de la metodologia d’estudi i organització al Batxillerat. 

• Dotar als alumnes de recursos i idees per a estudiar millor en funció de la 
seva forma de ser i fer. 

 

Continguts 

No estudiïs més, estudia millor II (ESO) 
. Com millorar la capacitat d’atenció. 
. Com millorar la memòria. 
. Com millorar el vocabulari. 
. Com extreure la idea principal per a fer un resum i esquema. 
. Com afrontar un examen (visionat d’exemples de com fer i com no fer-ho). 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Lídia Costa - Tu Pots Psicologia 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 9 
Autoestima i imatge corporal  
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

Potenciar i treballar els principals factors de protecció (autoestima, relacions 
personals i imatge 
personal) que fan a les persones més resistents de cara a patir trastorns de la 
conducta alimentària. 

 

Continguts 

Importància de la imatge corporal en la nostra autoestima i en les relacions socials. 
Com ens sentim i com ens veiem. 
La distorsió de la imatge corporal. Presa de consciència i criteris per millorar-la. 
Els estereotips socials i els missatges publicitaris. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Funbrain, sl  

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. Per tal de fer-la a 2n cures d’ESO no es pot sol·licitar per catàleg i cal 
contractar-la directament. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 10 
Bullying i cyberbulling 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 2n ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Projector, pantalla i altaveus. 

 

Objectius 

• Saber distingir aquelles conductes que s’inclouen en l’amistat i les que no. 

• Saber posar límits a situacions de provocació que poden derivar o han 
derivat en bullying. 

• Despertar la consciència de grup per ajudar a les víctimes i no ser còmplices. 

 

Continguts 

Exposició de continguts, reflexions personals, dinàmiques i representacions de role-
playing. 
. Els amics i el valor de l’amistat. 
. Principis d’Assertivitat: Diferenciació entre respostes passives, agressives i 
assertives. 
. Drets assertius i límits. 
. El bullying i el cyberbullying. 
. Com prevenir i com donar resposta a situacions socials de risc. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Lídia Costa - Tu Pots Psicologia 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 11 
Violència Masclista, com comença tot? 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 hora 

Destinataris 3r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

▪ Evidenciar el possible desconeixement que hi ha de les primeres 
manifestacions de conductes de maltractament en la parella. 

▪ Assolir que tots/es els/les alumnes siguin partícips i reflexius, generant debat 
dins de la pròpia aula en el marc de l’activitat, amb preguntes directes, 
exemples reals, possibles situacions de risc, ... 

▪ Generar debat també fora de l’aula, fins i tot a casa amb les seves mares, 
pares o tutors/es legals. 

▪ Conscienciar els joves de què quan es parla de violència en la parella, no es 
fa pensant en determinats fets, sinó que és un procés. 

▪ Conscienciar als/a les possibles víctimes de què ho són, o que ho poden ser 
en un futur. 

▪ Conscienciar als/a les possibles testimonis de familiars, amics o coneguts 
d’aquesta victimització per tal d’activar-se i denunciar aquests fets. 

▪ Incidir en la importància d’aquests tipus de maltractaments entre els joves. 
▪ Visualitzar amb moltes imatges com s’articulen les primeres formes de control 

dins la parella. 
▪ Fer arribar informació d’actualitat, amb dades actuals. 
▪ Detectar possibles situacions de victimització en aquest àmbit. 
▪ Proporcionar als/a les joves elements de caire subjectiu que els permeti 

valorar la idoneïtat de la relació. 
▪ Informar de què cal fer en el moment en què es reconeix o detecta una situació 

de risc. 
▪ Facilitar eines àgils de comunicació amb la PG-ME per denunciar aquestes 

conductes. 

 

Continguts 

Presentació informativa adreçada a joves per tal d’evitar que aquests puguin ser 
víctimes susceptibles de possibles maltractaments en l’àmbit de la parella. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Oficina de Relació amb la Comunitat. Mossos d’Esquadra 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 12 
Desmitifica l’alcohol (C2) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 3r i 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material  

 

Objectius 

Evitar o retardar l’inici del consum d’alcohol. 

 

Continguts 

Afavorir el procés de reflexió crítica sobre el consum d’alcohol. Quan i per què es 
comença a 
beure. 
Augmentar la percepció de risc associada al seu consum. Riscos i conseqüències. 
Falses creences sobre l’alcohol. 
Reforçar positivament l’opció de joves no consumidors. 
En finalitzar l’activitat es distribueix un targetó, a través del qual es pretén trencar 
mites i creences 
sobre el consum d'alcohol d'aquest col·lectiu i generar-ne una actitud crítica vers al 
consum 
d'aquesta substància. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Catàleg de Salut – Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

Pendent d’assignació 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 13 
Som els millors 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1,5 hores 

Destinataris 3r ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Projector i so  

 

Objectius 

▪ Posar en pràctica habilitats de negociació i cooperació. 
▪ Experimentar el compromís i la solidaritat amb els altres. 
▪ Posar a prova el fenomen de la traïció vers l’enriquiment personal. 
▪ Analitzar avantatges i inconvenients de l’esforç solidari. 

 

Continguts 

▪ Habilitats de cooperació. 
▪ El valor de solidaritat. 
▪ Estratègies de negociació. 
▪ L’esforç de compartir. 
▪ La traïció. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 

Observacions 

 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 14 
Desconstrucció de la violència masclista 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 3r ESO 

Grups màxim dues aules d’alumnes per sessió. 

Material Pantalla, Reproductor DVD-USB, Projector, Accés a Internet i 
Equip de so i micro. 

 

Objectius 

• Potenciar el pensament crític entorn les relacions afectives i la resolució de 
conflictes. 

 

Continguts 

Què és la violència masclista? I les violències de gènere? Quins tipus de 
violències existeixen? Com es desenvolupen? Vídeos, pluges d’idees, compartir 
coneixements, experiències, definició de conceptes, representació de situacions 
quotidianes... Aprendrem a reconèixer que és la violència masclista, com prevenir-
la i com fer-hi front. 
El taller està adaptat a l’edat, al coneixement del tema en qüestió, tant en el 
vocabulari com en els debats. 
La metodologia és vivencial, representació teatral i debat. No judici, respecte i  
facilitació de grups. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

Contractació Entitat Filigrana 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 15 
Teatre Educatiu: Per què no contestes? 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1,5 hores 

Destinataris 3r ESO 

Grups Un taller per als dos grups  

Material  

 

Objectius 

Alguns trets de les tecnologies actuals de comunicació estan facilitant les relacions 
abusives entre el jovent en general i en les relacions sexo-afectives en particular. La 
geolocalització, els xats en connexió 24 hores i altres afavoreixen el control de l’altra 
persona vulnerant drets, coartant la llibertat i facilitant relacions de parella abusives i 
problemàtiques. Les diferències de gènere -a més- agreugen la situació. 
Perspectiva de gènere; prevenció de la violència de gènere; foment de relacions 
respectuoses; prevenció de les violències entre iguals; foment d’usos responsables; 
Sexpreading ] 

 

Continguts 

Dos professionals amb formació teatral i educativa plantegen situacions indesitjables 
relacionades amb les pantalles, per realitzar després un debat i fer propostes 
constructives per modificar aquesta tendència. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

 EdPAC Educació per a l’Acció Crítica 

 

Observacions 

 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 16 
Islamofòbia, trenca la convivència?  
DADES TÈCNIQUES: 

Període Primer trimestre. De setembre i el desembre de 2018. 

Lloc Aules  

Durada 1,5 hores 

Destinataris 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Ordinador i Projector 

 

Objectius 

Sensibilitzar els infants i joves de les conseqüències per la convivència i la cohesió 
social que comporta la islamofòbia i qualsevol altra forma de discriminació social, 
generant desigualtat de drets i oportunitats. 

 

Continguts 

La sessió està organitzada en dues parts, cadascuna d’elles amb la introducció de 
conceptes i idees generals a partir d’un vídeo i posteriorment un debat obert amb el 
grup.  
    1. Visualització del vídeo “Els quatre Pilars de l’Islam” i un debat obert amb el grup.  
    2. Visualització del vídeo “Hijab” i un debat obert amb el grup.  
La proposta està dirigida a què els joves reflexionin entorn de les característiques 
d’una societat laica i d’igualtat d’oportunitats de tota la comunitat com a eina que 
afavoreix el progrés i la millora com a societat. El taller fomenta la participació i el 
debat amb l’objectiu de generar pensament crític, sensibilitzar sobre la importància de 
la igualtat de drets i la cohesió social i trencar estereotips vinculats a l’Islam i 
aprofundir sobre les causes de la seva imatge, els mites i els perjudicis que existeixen 
sobre ell. 

 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

A càrrec de 

SOS Racisme - Servei d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages  

 

Observacions 

Atorgada 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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FITXA 17 
Gestió Emocional: Preparar-se pel canvi i la presa de decisions  
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 1 sessió d’una hora 

Destinataris 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe (o els dos grups, cal concretar) 

Material Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Bages 

 

Continguts 

• Autoconeixement 

• Autoconcepte / Autoimatge / Autoestima 

• Autovaloració positiva Autoconfiança Autocontrol 

• Estratègies d'afrontament de conflictes 

• Gestió de bloquejos 

• Pla de millora personal en la presa de decisions 

• Generació d'alternatives 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Carlos Bella - Oryform 

 

Observacions 

Activitat amb despesa econòmica a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 18 
Sexualitat i riscos derivats (B2) 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Segon trimestre 

Lloc Aules  

Durada 2 hores 

Destinataris 4t ESO 

Grups Activitat per grup classe  

Material Diputació de Barcelona 

 

Objectius 

• Potenciar actituds positives i responsables en la sexualitat i les relacions 
compartides. 

 

Continguts 

Mètodes anticonceptius i l’anticoncepció d’emergència. 
Ús del preservatiu: habilitats personals, assertivitat i ús correcte. 
Infeccions de transmissió sexual i el VIH/Sida. 
Embarassos no desitjats. 
Creences i mites sobre sexualitat. 
En finalitzar l’activitat es distribueix una postal, amb consells per gaudir d’una 
sexualitat sana. 

 

Organització 

Àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Catàleg de Salut de la Diputació de Barcelona. 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 19 
Reconstruint identitats de gènere 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Tercer trimestre - CADA ANY NOMÉS ES PODEN FER 2 
CENTRES 

Durada 7 de Novembre 
9:00 a 14:00h 

Visita al C.P. Lledoners de les tutores i tutors 

Novembre 
O Desembre 

Xerrada a tot el claustre, sobre la violència  
     (Entre 1’5 i 2 hores) 

Gener, Febrer  
o Març 

Sessions amb l’alumnat (classes de tutoria), a 
través del professorat (s’ofereixen recursos i 
materials didàctics) 

Fi Gener o 
Febrer 

9:00 a 14:00h 

Visita al C.P.Lledoners per part d’alguns 
alumnes 
  (2 alumnes de cada curs, del centre educatiu 
) 

Dimecres 
Fi  Març o Abril 

Taula Rodona amb els presos del C.P. 
Lledoners  
         (Entre 1’5 i 2 hores)   

Setmana 
següent 

Sessió de tancament amb el testimoni de 
dones víctimes de violència masclista. (1’5 
hores) 

Maig Valoració del projecte amb el professorat: 
petita enquesta i reunió de valoració al 
C.P.Lledoners 

 

Destinataris 1r batxillerat  

 

Contingut: prevenció de la violència masclista als instituts de secundària 

Reconstruint les identitats de gènere. Aquest és el nom del projecte impulsat des de 
l’àrea de la Dona del Consell Comarcal del Bages que treballa la prevenció de la 
violència masclista amb els estudiants dels instituts de secundària de la comarca. Una 
de les activitats més destacades que preveu el programa és la participació de tres 
presos de Lledoners, condemnats per violència masclista, a les xerrades que es faran 
als instituts de secundària que treballin en aquest projecte. Es pretén que la seva 
experiència ajudi els adolescents a prevenir la violència masclista, davant testimonis 
reals que explicaran els seus casos en primera persona. 
Els alumnes també participaran en sessions de debat en grup en què es plantejaran 
les identitats i les relacions de gènere i també hi ha previst un cine fòrum en les hores 
de tutoria. El projecte donarà eines a l’alumnat perquè sigui conscient de tota la 
càrrega que porta i els proporcionarà espai de reflexió i activitats per actuar lliurement. 
Canviar esquemes 
L’objectiu principal del projecte és ajudar a transformar les identitats de gènere entre 
els adolescents, de manera que determinats coneixements, habilitats i actituds que 
s’atribueixen a homes o a dones no estiguin infravalorats ni sobrevalorats pel fet de 
pertànyer a un o altre sexe. 
Tot plegat pretén fer reflexionar sobre el tipus de relacions que es donen entre 
persones i promoure actituds de responsabilitat i compromís personal en qüestions 
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relacionades amb les relacions de parella. El projecte vol evidenciar que els rols 
associats al gènere són construccions socials subjectes a canvi.  
El paper del professorat 
El projecte vol implicar el professorat i és per això que els professors i professores 
assistiran a una jornada de presentació al Centre Penitenciari Lledoners i també se’ls 
farà una sessió on s’explicarà què és la violència masclista, el cicle, recursos i serveis 
que hi ha a la comarca i què es pot fer des dels centres. Des del projecte es dóna 
molta importància a l’educació i la transmissió de valors, dos àmbits en què el 
professorat hi té un paper important. 

Organització 

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Àrea d’Igualtat. Consell Comarcal del Bages. 

Observacions 

S’ha demanat. Inicialment ja està assignat a dos centres per aquest curs. Tot i així 
estem a la reserva. 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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FITXA 20 
Ús segur de dispositius mòbils i xarxes socials 
DADES TÈCNIQUES: 

Període Màxim febrer de 2019 

Lloc Nexe o biblioteca  

Durada 2 hores 

Destinataris Pares, mares i educadors 

Material Projector i pantalla, so per la projecció de vídeos i micròfon per al 
ponent/moderador. Disposició en rotllana o diversos grups de debat. 
Connexió wi-fi per a requeriments de recollida de dades de les 
consultes fetes en les sessions. 

 

Continguts 

S’expliquen les amenaces i riscos de ciberseguretat aplicats al context dels 
adolescents. Es demana a algun assistent que expliqui el seu punt de vista d'ús del 
mòbil i d'apps específiques, i si saben descriure problemàtiques reals que hagin 
viscut. En la segona part es fa un debat, en el que es posa en contrast el que pensen 
els adults i els joves sobre aquests temes: control online, ciberassetjament, privacitat, 
configuració de dispositius, continguts agressius i addicció. Al final de cada apartat, 
es donen alguns consells claus que poden concloure el debat donant una visió tècnica 
sobre com evitar riscos i conflictes generacionals. 

 

Organització 

Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

A càrrec de 

Diputació de Barcelona 

 

Observacions 

 
 

 

Avaluació (espai a emplenar pel professorat ) 
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ANNEX II: RELACIÓ DE DESPESES 

 

CONCEPTE PROVEÏDOR IMPORT 

Tallers/formació Stop Bullying: 
Mediació de grups INS Gerbert d’Aurillac 
Actuacions 1r i 3r ESO Curs 2018-19 

Sandra García Pérez 780,00 € 

Xerrada – taller “Bullying i CiberBullying”. 

3 sessions 2n ESO INS Gerbert d’Aurillac 
Lídia Costa Ballonga 600,00 € 

Xerrada – taller de Tècniques d’Estudi. 

3 sessions Batxillerat INS Gerbert d’Aurillac 
Lídia Costa Ballonga 600,00 € 

Tallers d’emprenedoria a l’INS Gerbert 

d’Aurillac. 3 sessions. 
Maria Navarrete i Fa 600,00 € 

Tallers “Esterotips i rols de gènere”.  

3 sessions. 

Associació Filigrana per la 
diversitat afectiva, sexual i de 

gènere 

450,00 € 

Tallers Estudis. Escola Paidos. 4 sessions. Lídia Costa Ballonga 800,00 € 

 TOTAL: 3.830,00 € 

 
 
 

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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ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1. Aprovar la convocatòria i el plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir la licitació per a l’execució de les obres contingudes en el projecte de 
condicionament de pista esportiva de Pineda terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages. (EXP. 1483/2018) 
 
 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
  

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
1.- Vist el Projecte de condicionament de la pista esportiva de Pineda de Bages, al terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Xavier 
Casas Pujol; aprovat inicialment mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018-0916 de 6 
d’agost (BOPB 29.08.2018), i definitivament per la Junta de Govern Local de data 22 
d’octubre de 2018. 
 
2.- Atès que en data 17 d’octubre de 2018  s’emet provisió per part del Regidor d’espai 
públic, activitats i obres, en la que s’insta l’inici dels tràmits per a la contractació de les 
citades obres. 
 
3.- Vist el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Projecte que ha de regir 
l’adjudicació del contracte esmentat, que consten en l’expedient ascendint el pressupost 
de licitació a 71.136,17 € (IVA exclòs), més 21% d’IVA, total de 86.074,77 € (IVA inclòs) 
 
4.- Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària 22 337 63202 INVERSIONS EN PARCS INFANTILS PÚBLICS I ZONES 
D'ESTADA 
 
5.- Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor estimat 
possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de simplificat 
previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic 
(LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009); Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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6.- 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 simplificat 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat 
de criteris de valoració i tramitació ordinària, per la contractació per a l’execució de les 
obres contingudes en el projecte de condicionament de pista esportiva de Pineda terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages, i el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que consta annex al present acord. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa per l’import de 71.136,17 € (IVA exclòs), més 21% d’IVA, 
total de 86.074,77 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 337 63202 
inversions en parcs infantils i zones d’estada. 
 
TERCER.  Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci 
de licitació perquè durant el termini de 20 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, 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 
ajustat a dret. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1- Plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ  DE 
LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE PISTA 
ESPORTIVA DE PINEDA DE BAGES AL TERME MUNICIPAL DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ  DE 
LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE PISTA 
ESPORTIVA DE PINEDA DE BAGES AL TERME MUNICIPAL DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1483/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució de les obres ordinàries contingudes en el  Projecte de 
condicionament de la pista esportiva de Pineda de Bages, al terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Xavier Casas Pujol; 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en sessió de data 22.10.2018.   
 
Actualment aquesta parcel·la d’equipament esportiu municipal compta amb dues zones 
d’accés des de la via pública (passadís i escala), zones enjardinades, un espai d’estada 
i jocs infantils, una edificació que es destina com a local de l’associació de veïns i actes 
varis, i una pista d’esport polivalent. Aquesta pista disposa d’una porteria cistella, zona 
amb arbres i diferents bancs al perímetre. 
 
La pista d’esport polivalent presenta diferents problemàtiques, la principal és el desgast 
dels materials del paviment degut al pas del temps i les inclemències meteorològiques, 
que ha originat diferents irregularitats de la planimetria i esquerdes de materials. Per 
aquest motiu, l’actuació pretén arranjar la pavimentació de la pista dotant-lo d’una capa 
d’acabat amb paviment multicapa prèvia preparació i reparació de la superfície. També 
s’arranja l’escala d’accés a l’equipament, i l’escala d’accés a la pista. 
 
La composició proposada de la pista és de dues pistes petites de futbol-bàsquet 
(19*11m), un carril perimetral de patinatge amb uns elements bàsics d’skate integrats 
en aquesta zona.  
Aquesta actuació preveu la instal·lació dels elements bàsics pel correcte funcionament, 
així com la substitució de mobiliari a dia d’avui obsolet; es pot veure en detall a l’apartat 
gràfic del projecte i a l’apartat d’amidaments i pressupost. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: L’objectiu és la reparació de les deficiències 
constructives, remodelant la zona de la pista polivalent, per donar-li un ventall més ampli 
d’utilització i adaptat a les necessitats actuals d’aquest recinte esportiu, juntament amb 
la millora i actualització dels materials. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Projecte. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
ASSUMPTES A 

TRACTAR  

JUNTA DE 

GOVERN LOCAL 

SESSIÓ 

19.11.2018 ORDINÀRIA 
 

 

 

Pàgina 255 de 332 
 

 

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 

Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte93:- 
 

  

                                                 
93 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 

Classe94: administratiu 
Modalitat95: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada96: no 
Recurs especial en matèria de contractació97: no 
Tramitació: 
 Tipus98: ordinària 
 Justificació99:- 
Procediment: 
 Tipus100: obert 

Modalitat101: simplificat 
 Justificació del tipus102: - 
Forma de selecció103:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants104: 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 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

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

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

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ105 
Existència: sí  
Enumeració:  
 

- Projecte de condicionament de pista esportiva de Pineda de Bages al terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages. 

 

- Document tècnic anomenat “Millora de l’accés al recinte esportiu de Pineda de 
Bages”, pel cas que s’ofereixi l’execució d’aquesta actuació sense cost per 
l’Ajuntament (veure apartat VII. Criteris d’adjudicació) 

 
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 

Admissió106: - 
Descripció107: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)108 

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.  
 

                                                 
105 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
106 S’indica “sí” o “no”. 
107 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
108 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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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 

Admissió109: - 
Descripció110: - 
 
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:   
 
31. 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. 
 

32. 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. 

 
33. 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. 

 
34. 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. 

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

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

36. 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 

                                                 
109 S’indica “sí” o “no”. 
110 Es descriuen quines són. 
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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. 

 
37. 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. 

 
38. 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. 
 

39. 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. 

 
40. 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. 

 
41. 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.  

 
42. 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 
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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 
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.  

 
43. 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.  
 

44. 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. 
 

45. 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. 
 

46. 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. 
 

47. 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. 
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48. 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). 
 

49. 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.  

 
50. 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.  

 
51. 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. 

 
52. 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.   

 
53. 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. 
 

54. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC111 

 
RÈGIM PATRIMONIAL112 

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 les obres és d’un mes i mig 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació113: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència114: 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 

c) 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.  

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

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 

                                                 
111 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
112 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. 
113 S’indica “sí” o “no”. 
114 S’indica “sí” o “no”. 
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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 CONFIDENCIALITAT115  

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

Descripció: 
Justificació: 
 
 
III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:116  
- Quantia:  71.136,17 € 
- 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, de 
Sant Fruitós de Bages, tenint en compte el que s’exposa a continuació. 
 

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA: 71.136,17 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA:  14.938,59 € 
- Amb IVA: 86.074,77 €  
- Justificació117:  

 
La determinació del pressupost base de licitació s’ha fet a partir del contingut 
en el Projecte de condicionament de pista esportiva de Pineda de Bages al 
terme municipal de Sant Fruitós de Bages . 
  

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU118   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 71.136,17 € 
- % IVA: 21 

                                                 
115 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
116 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
117 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.  
118 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
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- Quota estimada de l’IVA: 14.938,59 € 
- Amb IVA: 86.074,77 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció119: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió120: 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 import121: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots122:  - 
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’ofertes123: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida124: 71.136,17 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 125 

Aplicació126: No 
Règim d’aplicació127: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

                                                 
119 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
120 S’indica “sí” o “no”. 
121 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
122 S’indica “si” o “no” 
123 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 ...) 
124 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. 
125 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
126 S’indica “sí” o “no”. 
127 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22 337 63202 2018 86.074,77 € 

 
FINANÇAMENT128 

Concepte: 
- Partida129:  
- Denominació:  
- Import:  

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS130 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS131 

 
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 PREUS132 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
128 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
129 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
130 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
131 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 
fórmula que s’apliqui. 
132 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’òrgan133: Junta de Govern Local 
Atribució134: per delegació. 
Delegació135: 

- 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 

Constitució136: 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 

                                                 
133 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.  
134 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
135 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
136 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) 

Constitució137: No 
Definició138: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE139 

Regidoria d’adscripció140:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció141: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra142: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra143: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut144: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
137 S’indica “sí” o “no”. 
138 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
139 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. 
140 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
141 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
142 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.  
143 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.  
144 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR145 

Exigència146: No 
Descripció147: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.4 de la LCSP els licitadors hauran d’estar inscrits 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o Registre 
Oficial de la comunitat autònoma corresponent (en el cas de Catalunya, Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores -RELI- de la Generalitat de Catalunya), en la data 
final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència (segons 
article 159.4 apartat a). 
 
Serà l’Administració contractant la que comprovarà d’ofici, mitjançant l’accés al  RELI, 
que els licitadors  tenen la suficient capacitat, solvència i absència de prohibicions per 
contractar. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ148  

Enumeració149:  
 
- Grup C (Edificació) Subgrup 6 (paviments) categoria A;  o bé,  
- Grup C (Edificació) Subgrup 6 (paviments) 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, referit  al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import mínim de 

                                                 
145 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
146 S’indica “sí” o “no”. 
147 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
148 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
149 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
ASSUMPTES A 

TRACTAR  

JUNTA DE 

GOVERN LOCAL 

SESSIÓ 

19.11.2018 ORDINÀRIA 
 

 

 

Pàgina 269 de 332 
 

 

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 

106.704,25 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 71.136,77 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 106.704,25 € IVA exclòs (71.136,17 € €*1,5). 
 

Solvència tècnica:    
- Requisits:  

1. Relació de les obres executades de naturalesa similar en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució i/o actes de recepció, per 
un import mínim de 106.704,25 € (IVA exclòs). 
 
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 LCSP150 

Exigència151: No 
Descripció152: 
 

                                                 
150 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. 
151 S’indica “sí” o “no”. 
152 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP153 

Exigència154: No 
Descripció155: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)156 

Exigència157: No 
Descripció158: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)159 

Exigència160: No 
Descripció161: 
 

                                                 
153 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. 
154 S’indica “sí” o “no”. 
155 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
156 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
157 S’indica “sí” o “no”. 
158 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
159 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
160 S’indica “sí” o “no”. 
161 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 2162: Sí 
Sobre 3: 163: 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, 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 l’empresa està inscrita en el Registre d’Empreses Licitadores 
(RELI/ROLECE) 

- 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 referent als criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtics 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. 
 

                                                 
162 S’indica “sí” o “no”. 
163 S’indica “sí” o “no”. 
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o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a 
partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o 
similars 
equivalents) 
 

 

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

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ164 

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 20 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. 
 

                                                 
164 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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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 
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 Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1 Baixa econòmica respecte el pressupost 
de licitació (IVA exclòs) 

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

2 Execució de la millora de grades 
enjardinades valorades en 18.953,28 € (iva 
exclòs), d’acord amb el document tècnic 
anomenat “Millora de l’accés al recinte 
esportiu de Pineda de Bages” adjunt al 
present plec, sense cost per 
l’Ajuntament.              

 30 punts Automàtic. 

3 Ampliació del termini de garantia del 
paviment multicapa, d’acord amb el barem 
següent: 

 
30 punts 

 
Automàtic. 
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En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, 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 
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 criteri de valoració automàtic l’assumpció dins l’import de licitació, 
sense cost addicional per part de l’Ajuntament i a càrrec del contractista, de treballs que 
es troben definits en el document tècnic annexat al present plec de clàusules. L’execució 
d’aquests treballs implicaran prestacions accessòries pel contractista tenen plena 
relació amb l’objecte del contracte doncs es tracta d’execució de treballs que milloraran 
l’accés al recinte esportiu on es desenvolupen les obres principals.  
 
La valoració de la reducció del pressupost de licitació es valora, així mateix, segons 
fórmula tipus 1 de la clàusula 34.1 DCPCAP atorgant la màxima puntuació a l’empresa 
que ofereixi el menor preu i proporcionalment la resta.  
 
S’estableix també com a criteri de valoració automàtic, l’ampliació del termini de garantia 
del paviment multicapa al tractar-se de la partida més important de les que es recullen 
en el document tècnic, i uns dels punts crítics en l’execució d’obra i posterior 
perdurabilitat en condicions òptimes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ 4 anys addicionals: 30 punts 
▪ 2 anys addicionals: 15 punts 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència165: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics166: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència167: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics168: - 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
165 S’indica “sí” o “no”. 
166 S’indica “sí” o “no”. 
167 S’indica “sí” o “no”. 
168 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 

 
5. 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.  

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

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

 
d) 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.  
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- 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. 

 
e) 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.  

 
f) 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.  

 
7. 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:  

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

preu anual del contracte. 
e) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
f) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
8. 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 
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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, 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.  
 
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 LCSP169  

 

                                                 
169 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 tercers170:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar171: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació172:  sí 
Pagament directe a subcontractistes173: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: Es prohibeix la 
subcontractació de les tasques pròpies de paleteria (capítols d’enderrocs i paviments, 
exceptuant el paviment multicapa). 
 
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.   
  
EXTINCIÓ 
Causes174:  
 

                                                 
170 S’indica “si “o “no”. 
171 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. 
172 

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) 
173 S’indica “si “o “no”. 
174 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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Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
ALTRES CLÀUSULES 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:175   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 176 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, obres 
i activitats 
 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA177 

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

Ballesteros (signat electrònicament) 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ178 

☒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. 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
175 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
176 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
177 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
178 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 179 

 
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: 1483/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte de condicionament de pista 
esportiva de Pineda de Bages al terme municipal de Sant Fruitós de Bages 
 
RÈGIM 

Classe180: administratius  
Modalitat181: 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. 

                                                 
179 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 
180 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
181 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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- L’empresa a la qual representa consta inscrita al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI/ROLECE) 

- 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).182  
 

LLOC I DATA 

 
 
 
  

                                                 
182 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/automàtic183 
 

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: 1483/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte de condicionament de pista 
esportiva de Pineda de Bages. 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA O 
AUTOMÀTICS 

 
1. Reducció de preu:   
 

Pressupost de licitació: 71.136,17 € (IVA exclòs) 
 

Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa184 
 

 
 

21 %    

 
 
2. Ofereix l’execució de la millora continguda en el document tècnic “Millora de 
l’accés al recinte esportiu de Pineda de Bages”, sense cost  per l’Ajuntament: 
(marcar l’opció escollida): 
 

☐ Sí 

☐ No 

 
 
 

                                                 
183 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 
184 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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3. Ofereix l’ampliació del termini de garantia addicional al mínim de 1 any establert 
en el present ple de clàusules. (Marcar l’opció escollida): 
 

☐ 4 anys addicionals 

☐ 2 anys addicional 

 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 
 

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 
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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. Adopció de mesures en servei de recollida de les fraccions de resta i orgànica 
municipals als nuclis de Rosaleda i Torroella com a conseqüència de l’avocació 
temporal de part de les competències delegades al Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus per a la prestació del servei de gestió dels residus en una prova 
pilot de recollida de les fraccions de resta i orgànica municipals als nuclis de 
Rosaleda i Torroella (EXP.211/2018). 
 
 
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 que la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del 
municipi. Conforme el que es preveu a la legislació vigent i amb l’objectiu d’afavorir el 
reciclatge i la valorització dels residus, resulta necessària i d’interès públic la prestació 
del servei de recollida selectiva del residu tèxtil. 
 
Segon. Vist que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages forma part del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus, ens que d’acord amb els seus estatuts té per objecte 
la planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats, d’interès municipal i 
comarcal, en matèria de gestió de residus, de competència pròpia, delegada o 
assignada dels ens consorciats o en règim de concurrència i lliure mercat. 
 
Tercer. Vist que el Consorci i l’Ajuntament tenen voluntat de cercar fórmules que puguin 
millorar la recollida selectiva dels residus municipals, estancada de fa anys per sota dels 
índexs que marca la normativa europea. Al respecte d’aquesta iniciativa han pogut 
conèixer experiències innovadores implantades al País Basc, de millora molt important 
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de la recollida selectiva mitjançant la identificació d’usuaris i el control d’accés als 
contenidors de la fracció resta i de la FORM, i tant el Consorci com l’Ajuntament tenen 
intenció d’implantar un model de gestió com aquest en el l’àmbit geogràfic del seu 
municipi, com a experiència pilot que pugui servir per a la seva valoració, futura 
consolidació i, si escau, ampliació a altres ens consorciats, mitjançant conveni. 
 
Quart. Vist que per portar a terme aquesta experiència pilot, l’Ajuntament, per acord de 
Ple en sessió 2/2018 de 08/02/2018 va delegar al Consorci competències en matèria de 
gestió de residus mitjançant l’aprovació d’un conveni, d’acord amb el previst a l’article 8 
de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i l’article 9 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del 
sector públic, l’article 47.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local,  i resta exclòs de l’àmbit de la Llei  de Contractes del Sector Públic, en 
aplicació de l’article 4 del text refós d’aquesta llei, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
Cinquè. Vist que entre les competències delegades en el Consorci hi havia el servei per 
a la recollida de la fracció resta i de la FORM als municipis de Rajadell, Balsareny, i la 
Rosaleda i Torruella de Baix de Sant Fruitós de Bages, el qual va ser objecte de licitació 
(exp. núm. 02.05.03.05-18002) i l’adjudicació del qual està en suspens per recurs d’una 
de les empreses licitadores de data 31/10/2018. 
Sisè. Vist que a conseqüència de la suspensió de la licitació del servei de recollida de la 
fracció resta i de la FORM als municipis de Rajadell, Balsareny, i la Rosaleda i Torruella 
de Baix de Sant Fruitós de Bages fou necessària l’avocació temporal de competències 
en aquest Ajuntament, per acord de Ple en sessió 128/2018 de 08/11/2018. 
 
Setè. Vist l’informe emès per part de l’enginyera tècnica municipal sobre els efectes 
d’aquesta avocació en el servei de recollida actual de les fraccions resta i rebuig als 
nuclis de Torroella i Rosaleda, en el marc de la prova pilot citada més amunt, i 
concretament als apartats 5 i 6 de consideracions tècniques, que es transcriu a 
continuació: 
 
“(...) 

5. El servei de recollida a portar a terme, d’acord amb darreres reunions amb els 

responsables del projecte del Consorci i amb els responsables polítics 

municipals del mateix, es podrà portar a terme en les següents condicions: 

 
- S’utilitzarà el material adquirit pel Consorci per a l’execució del projecte, 

consistent en: 

• Nous contenidors de fraccions orgànica i resta amb control d’accés 

incorporat. 

• Targetes d’usuaris codificades per accedir a contenidors. 

• Bosses compostables i contenidors de 10 litres 
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• Equips i aparells electrònics necessaris per a la distribució de bosses 

compostables a deixalleria i a l’Ajuntament. 

 

- La recollida de la resta la portarà a terme l’actual adjudicatari del servei de 

recollida municipal, reduint-ne la freqüència de 4 dies a 1 dia. Tanmateix, 

continuarà portant a terme el servei de recollida de voluminosos. Resulta en 

aquest cas inviable la continuïtat de prestació del servei de recollida de la fracció 

orgànica per diferents motius: 

• Els camions de recollida, malgrat ser bicompartimentats, no són compatibles 

amb els nous contenidors de recollida de la fracció orgànica, la boca del qual 

és més ample que l’actual. 

• Com a conseqüència de l’anterior, es planteja l’opció de fer una recollida a 

part per l’orgànica, fent recollida exclusiva en dies fixats a la prova pilot, 

utilitzant el compartiment que habitualment s’utilitza per la fracció resta, quina 

boca és major i es podria adaptar a nou contenidor de la fracció orgànica.  

Els inconvenients que presenta aquesta opció són diversos:  

i. La recollida en exclusiva d’aquesta fracció per a només dos nuclis i 

tres dies a la setmana és de difícil encaix en el servei actual, les rutes 

del qual estan optimitzades per reduir temps i costos i que comporten 

una millor eficiència del servei. 

ii. El fet de posar la fracció orgànica en el compartiment on habitualment 

hi va la fracció resta comportarà una major impuresa de la fracció 

orgànica que afectarà de manera directa al compliment dels objectius 

fixats a la prova pilot, desvirtuant-ne els resultats i, en conseqüència, 

l’essència del projecte. 

 

Per tant, resulta inviable mantenir el servei de recollida de la fracció orgànica 

amb l’actual adjudicatari. 

• Finalment, d’acord amb l’apartat X del PCAP, MODIFICACIÓ, 

SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES, i concretament 

d’acord amb l’apartat ALTRES CLÀUSULES, poden considerar-se 

alteracions de la prestació sense la consideració de modificacions 

contractuals, entre d’altres, l’increment o reducció de les prestacions 

unitàries o canviar la seva freqüència, calendari, horari, el número i la 

ubicació dels contenidors. Per tant, en el cas que ens ocupa ens trobaríem 

en un dels supòsits previstos i, en conseqüència, d’acord amb el mateix 
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apartat, aquests canvis seran decidits per decret, previ informe del 

responsable municipal del servei i el control d’intervenció, sense necessitat 

d’audiència al contractista. 

 
- Pel que fa al servei de recollida de la fracció orgànica, pels motius exposats en 

el punt anterior, s’haurà de contractar amb una nova empresa, la qual portarà a 

terme en exclusivitat la recollida d’aquesta fracció en els nuclis de Torroella i 

Rosaleda i en les condicions fixades per a tal efecte en el plec de prescripcions 

tècniques de la licitació del servei general del Consorci del Bages per a la Gestió 

de Residus, per garantir el compliment dels objectius fixats a la prova pilot.  

 

6. Respecte als efectes econòmics de l’adopció de les mesures anteriors, a 

continuació es detalla una comparativa dels costos actuals que comporta la 

recollida de les fraccions de resta i orgànica als nuclis de Rosaleda i Torroella i 

els costos previstos durant els primers mesos d’inici de la prova pilot, que tal i 

com es pot veure en la taula següent no comporten un augment respecte a 

l’actual. 

 

SERVEI 
RECOLLIDA 

RESTA I FORM 
A TORROELLA 
I ROSALEDA * 

COST ACTUAL 
DEL SERVEI**                   
(4 dies/ set. - 

fraccions resta i 
form) 

COST 
PROVA 
PILOT 

RESTA***         
(1 dia set - 

fracció resta) 

COST PROVA 
PILOT FORM 

COST TOTAL 
PROVA PILOT 

DESEMBRE_18 
          1.276,77 
€  

         177,32 
€  

          1.006,50 
€  

          1.183,82 
€  

GENER_19 
          1.205,84 
€  

          
221,65 €  

          1.006,50 
€  

          1.228,15 
€  

FEBRER_19 
          1.134,90 
€  

          
177,32 €  

          1.006,50 
€  

          1.183,82 
€  

MARÇ_19 
          1.276,77 
€  

          
177,32 €  

          1.006,50 
€  

          1.183,82 
€  

     

* S'estima una durada de 4 mesos atès que és el temps previst perquè es torni a 
fer la licitació i corresponent adjudicació del servi per part del Consorci del Bages 
per a la Gestió de Residus. 
** El cost actual del servei és es resultat d’un informe elaborat per l’empresa 
AMBIENS, controller del servei, del mes d’agost de 2018. 
*** En base a l’informe citat anteriorment es fa una estimació del cost associat 
només a la recollida de la fracció resta i amb una reducció de la freqüència. 

 (...) 
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Setè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
 
PROPOSTA DE PART DISPOSITIVA: 
 
Primer.  Adoptar les següents mesures en el servei de recollida  de les fraccions de resta 
i orgànica municipals als nuclis de Rosaleda i Torroella com a conseqüència de 
l’avocació temporal de part de les competències delegades al Consorci del Bages per a 
la Gestió de Residus per a la prestació del servei de gestió dels residus en una prova 
pilot de recollida de les fraccions de resta i orgànica municipals als nuclis de Rosaleda i 
Torroella, de manera temporal, fins que s’adjudiqui definitivament el servei per part del 
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: 
 
 

- Utilitzar el material adquirit pel Consorci per a l’execució del projecte, consistent 
en: 

• Nous contenidors de fraccions orgànica i resta amb control d’accés 
incorporat. 

• Targetes d’usuaris codificades per accedir a contenidors. 

• Bosses compostables i contenidors de 10 litres 

• Equips i aparells electrònics necessaris per a la distribució de bosses 
compostables a deixalleria i a l’Ajuntament. 
 

- Fer els següents canvis en la prestació del servei de l’actual prestador del servei 
de recollida de fraccions resta i orgànica, sense que els mateixos tinguin la 
consideració de modificació del contracte en vigor, de conformitat amb el 
disposat en l’apartat “Altres clàusules del PCAP: 
 

• Recollida de la fracció resta amb una freqüència d’un dia setmanal. 
(Anteriorment orgànica i resta 4 dies setmanals) 

• Pesatge de la fracció resta recollida prèvia entrada a l’abocador. 

• Es mantindrà el servei de recollida de residus voluminosos, però en les 
condicions fixades pel Consorci en el marc de la prova pilot. 
 

 
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. 
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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  
 
S3. Desistiment del reclamant per no atendre el requeriment d’esmena de 
deficiències que se li va adreçar en reclamació de responsabilitat patrimonial 
(EXP. 706/2018) 
 
 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
  

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. Per instància presentada en data 4 d’abril de 2018 pel sr. *** (registre E/001677-
2018 / 2018-E-RC-1833) es formula reclamació de responsabilitat patrimonial referida a 
sinistre en l’àmbit de la mancomunitat de propietaris del carrer Sallent 68-70-72 / 
avinguda Lluis Companys 22-24. En data 22 de maig de 2018 (registre E/002609-2018 
/ 2018-E-RC-2691) es presenta una nova instància pel sr. *** sol·licitant informació sobre 
quan es té previst fer el pagament dels danys. 
 
Segon. Mitjançant document de 24 de maig de 2018 es va procedir a requerir l’esmena 
de la següent deficiència detectada en relació amb les instàncies presentades: 
 

- Manca acreditar la representació per actuar i presentar la reclamació en nom 
de l’entitat conforme a les facultats corresponents als òrgans de govern de 
les comunitats de propietaris segons els articles 13.3 i 20 de la Llei 49/1960, 
de 21 de juliol, de propietat horitzontal.  

 
Tercer. El referit requeriment va ser objecte de notificació electrònica amb registre de 
sortida 2018-S-RE-1922 de 24 de maig de 2018. 
 
Quart. Segons consta mitjançant evidència generada en data 5 de juny de 2018 per 
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l’aplicació de gestió de les comunicacions electròniques efectuades en l’àmbit dels 
expedients municipals (annex I), va transcorre el termini previst a l’article 43.2 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre sense constar l’accés al contingut de la notificació, produint els 
efectes determinats per aquest precepte: 
 

“2. Les notificacions per mitjans electrònics s'entenen practicades en el moment 
en què es produeixi l'accés al seu contingut. 
 
Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat 
escollida expressament per l'interessat, s'entén rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació 
sense que s'accedeixi al seu contingut.” 

 
Cinquè. En data 14 de novembre de 2018 consta la presentació de nova instància per 
part del sr. *** referida a la mateixa reclamació (reg. 2018-E-RC-6439 / 2018-E-RC-6440) 
sense que tampoc consti acreditació de la representació per actuar i presentar la 
reclamació. 
 
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 
 
ACORDS: 
 
Primer. Declarar desistit al reclamant sr. *** del procediment iniciat per la seva sol·licitud 
inscrita com entrada E/001677-2018 de 4 d’abril de 2018, en raó a que no a procedir a 
l’esmena de la deficiència de manca d’acreditació de la representació per actuar i 
presentar la reclamació en nom de l’entitat que manifesta al seu escrit respecte al 
requeriment d’esmenes que se li va notificar en la forma indicada en el cos d’aquesta 
resolució. 
 
Segon. Notificar el present acte al reclamant. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
  

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S4. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives que 
han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària per 
l’execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d’execució de Casal de 
Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. (EXP. 1378/2018) 
 
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 el Projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani 
del Centre Cívic Nexe, amb un pressupost d’execució per contracte de 325.449,25 € 
(IVA inclòs), redactat pel Sr. Octavi Vinyes Portí, col·legiat amb el núm. 44383-2; el qual 
fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 16.7.18, i aprovat 
definitivament en data 8.10.2018. 
 
Segon. Atès que en data 26 de setembre de 2018 s’emet provisió per part del , Regidor 
d’espai públic, activitats i obres, en la que s’insta l’inici dels tràmits per a la contractació 
dels citats treballs. 
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Tercer. 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. 
 
Quart. Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 22.330.60933 
 
Cinquè. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor 
estimat possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de 
simplificat previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret 
817/2009); Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua 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  
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació 
ordinària per la contractació de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d’execució 
de Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa per l’import de 268.966,32 € (IVA exclòs), més 21% d’IVA, 
total de 325.449,25 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.330.60933: 
 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

22.330.60933 2018 120.000 € 
22.330.60933 2019 240.000 € 

 
L’autorització o realització de la despesa plurianual es subordina al crèdit existent per 
l’exercici 2019 (article 174 del RDL 2/2004). 
 
Quart. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 20 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. 
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Cinquè. Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
Annex – Plec de clàusules administratives particulars 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CASAL 
DE JOVES A LA PLANTA SEMISOTERRANI DEL CENTRE CIVIC NEXE 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CASAL 
DE JOVES A LA PLANTA SEMISOTERRANI DEL CENTRE CIVIC NEXE 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1378/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d’execució de Casal 
de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: amb l’execució de les obres contingudes 
en el Projecte bàsic i d’execució esmentat, s’adaptarà la planta soterrània del centre 
cívic Nexe amb destí a Casal de Joves preveu reformant la planta semisoterrani del 
Centre Cívic Nexe per destinar-la en major part a Casal de Joves, mantenint una part 
de magatzem per al Nexe i creant un magatzem per al bar de planta baixa. El projecte 
preveu en una fase per a la construcció d’ escala de comunicació de plantes 
semisoterrani i planta baixa per a la seva contractació independent si s’escau, així com 
una proposta de mobiliari i equipament.  
 
Les intervencions que defineix el projecte, s’han dividit en les següents fases (IVA 
exclòs):  
 

- Fase 1: Casal de joves a la planta semisoterrània del centre Cívic Nexe: 
255.369,78 € 

- Fase 2:  Escala d’accés al casal de joves a la planta semisoterrània: 
13.596,55 € 

 
Com a millora d’aquesta licitació es podrà oferir per part dels licitadors l’execució de la 
fase 2 sense cost per l’Ajuntament, i d’acord amb el què s’estableix en la clàusula VIII, 
criteris d’adjudicació. 
 
Es portarà a terme una visita en l’àmbit de les obres amb els licitadors interessats, el dia 
i hora de la qual es publicarà en el perfil del contractant. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el projecte tècnic. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte185:- 
 
 
 

                                                 
185 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 

Classe186: administratiu 
Modalitat187: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada188: no 
Recurs especial en matèria de contractació189: no 
Tramitació: 
 Tipus190: ordinària 
 Justificació191:  
Procediment: 
 Tipus192: obert 

Modalitat193: simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de conformitat 
amb els requisits que s’hi estableixen. 
 

 Justificació del tipus194: - 
Forma de selecció195:  pluralitat de criteris. 
Admissió de variants196: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA    

45210000-2 (Treballs de construcció d'immobles) 
 
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. 

                                                 
186 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
187 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). 
188 S’indicarà “sí” o “no” 
189 S’indicarà “sí” o “no” 
190 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
191 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
192 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
193 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
194 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
195 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
196 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). 
 
 
 
 
 

II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ197 
Existència: sí  
Enumeració:  La obres a executar són les incloses en el Projecte bàsic i d'execució de 
Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe, redactat per l’arquitecte 
Sr. Octavi Vinyes Portí, col·legiat amb el núm. 44383-2; el qual fou aprovat inicialment 
per la Junta de Govern Local de data 16.7.18, i aprovat definitivament en data 8.10.2018. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió198: - 
Descripció199: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)200 

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 . 

                                                 
197 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
198 S’indica “sí” o “no”. 
199 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
200 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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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 

Admissió201: - 
Descripció202: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA  

Drets: 
 
5. 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.  
 

6. 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:   
 
55. 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. 
Així mateix en aquesta acta es farà constar tots aquells elements malmesos i 
patologies que afectin a l’edifici existent. 
 

56. 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. 

 
57. 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. 

 

                                                 
201 S’indica “sí” o “no”. 
202 Es descriuen quines són.  
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58. 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. 

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

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

60. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec els tancaments dels recintes d’obres 
necessaris, les senyalitzacions provisionals d’obra de circulació necessàries per 
garantir una mobilitat correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers i camins 
afectats per les obres, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi 
l’Ajuntament. Els cartells i tancaments s’han de retirar a mesura que es realitzin els 
trams de carrers i camins i segons estableixi la direcció facultativa. 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. 

 
61. 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. 

 
62. Atenent a la naturalesa de la prestació de les obres en equipaments municipals en 

actiu, s'hauran d'organitzar els treballs de manera que es desenvolupin amb una 
interferència mínima en la seva normal activitat. 
 

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

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

65. Fruit del desenvolupament de les obres, haurà d'assegurar-se en tot moment 
l'entrada segura i còmoda als espais i edificis en actiu, i a la vegada garantir l'accés 
de vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia. Les mesures 
necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la Direcció 
d'Obra i es consideren incloses en la contractació.  
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66. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels 
materials, la qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists per 
disponibilitat de recursos propis lliures. 
 

67. 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 amb competències i dedicació acords a la naturalesa del 
contracte que tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present 
contracte. 

 
68. 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. 
 

69. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 
manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima per part dels 
seus usuaris de vials i camins i veïns en general. 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. 

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

(electricitat, enllumenat, sanejament, 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. 

 
71. 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.  

 
72. 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: 

 
k) 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.  

l) 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. 

m) 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 
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Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de subministrament elèctric 
a nom de l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora indicada. 

n) 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. 

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

 
73. 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.  
 

74. 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. 
 

75. 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. 
 

76. 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. 
 

77. 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. 

 
78. 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). 

 
79. 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.  

 
80.  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.  

 
81.  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. 

 
82. 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.   

 
83. 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. 
 

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

 

• Són obligacions essencials del contracte les següents:  

• Presentació de la següent documentació: 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC203 

 
RÈGIM PATRIMONIAL204 

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 les obres és de 9 mesos, a comptar 
des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.  
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació205: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència206: 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 

e) 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.  

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

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

                                                 
203 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
204 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. 
205 S’indica “sí” o “no”. 
206 S’indica “sí” o “no”. 
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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 CONFIDENCIALITAT207  

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

Descripció: 
Justificació:

                                                 
207 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:208  
Quantia: 268.966,32 € 
- 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: 
L’import total del contracte ascendeix a la quantia de 268.966,32 € més                                                                                                       
56.482,93 €  d’IVA, el que suposa un total de 325.449,25 €, repartit entre les actuacions 
d’obra de la manera següent:  

El pressupost d’execució de contracte del projecte es divideix en dues fases: la primera 
compren la totalitat de l’obra, llevat de les actuacions necessàries per a la construcció 
d’una escala que comuniqui les dues plantes de l’edifici i que formen part de la fase 2.  

 

 
 
Aquest pressupost de fase 1 i fase 2, inclou totes les obres, instal·lacions necessaris 
per posar en funcionament el casal de Joves, llevat de mobiliari, equipament i l’aixovar 
de neteja i la senyalística. 
 

- Justificació209: d’acord amb el projecte bàsic i executiu de les obres. 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU210   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte:  
- Sense IVA:  268.966,32 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 56.482,93 € 
- Amb IVA: 325.449,25 € 

 
Sistema de preus unitaris: sí 

                                                 
208 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
209 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.  
210 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
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Descripció211: els establerts en el Projecte bàsic i d’execució de Casal de joves a la 
planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió212: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
al tractar-se d’obres amb sistemes constructius similars, la intervenció d’una pluralitat 
d’empreses en faria difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals, així 
com també s'incrementarien els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de 
contractistes diferents. 
Descripció i import213: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots214:  - 
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’ofertes215: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida216:    
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 217 

Aplicació218: No 
Règim d’aplicació219: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

                                                 
211 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
212 S’indica “sí” o “no”. 
213 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
214 S’indica “si” o “no” 
215 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 ...) 
216 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. 
217 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
218 S’indica “sí” o “no”. 
219 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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22.330.60933 2018 120.000 € 
22.330.60933 2019 240.000 € 

 
 
 
 
FINANÇAMENT220 

Concepte: 
- Partida221: 
- Denominació: 
- Import: 

 
L’autorització o realització de la despesa plurianual es subordina al crèdit existent per 
l’exercici 2019 (article 174 del RDL 2/2004). 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS222 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS223 

 
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 PREUS224 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

                                                 
220 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
221 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
222 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
223 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 
fórmula que s’apliqui. 
224 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’òrgan225: Junta de Govern Local 
Atribució226: per delegació. 
Delegació227: 

- 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 

Constitució228: 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. Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
Suplent 1r: Sra. Mireia Sans Camps, arquitecta 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. M. José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

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

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

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

                                                 
225 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.  
226 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
227 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
228 S’indica “sí” o “no”. 
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(modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig),  i atès que l’arquitecte 
municipal que ocupa la plaça en règim funcionarial es troba actualment en 
situació de serveis especials en altres administracions. 

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

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

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

Constitució229: No 
Definició230: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE231 

Regidoria d’adscripció232: Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció233: Sr. Joan Anglada Arumí, 
arquitecte municipal. 
Director de l’obra234: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra235: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut236: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
229 S’indica “sí” o “no”. 
230 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
231 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. 
232 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
233 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
234 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.  
235 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.  
236 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 CONTRACTAR237 

Exigència238: No 
Descripció239: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.4 de la LCSP els licitadors hauran d’estar inscrits 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o Registre 
Oficial de la comunitat autònoma corresponent (en el cas de Catalunya, Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores -RELI- de la Generalitat de Catalunya), en la data 
final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència (segons 
article 159.4 apartat a). 
 
Serà l’Administració contractant la que comprovarà d’ofici, mitjançant l’accés al  RELI, 
que els licitadors  tenen la suficient capacitat, solvència i absència de prohibicions per 
contractar. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ240 

Enumeració241:  
 
D'acord al pressupost PEC (sense IVA) de l'obra inferior a 500.000 € no és exigible la 
classificació del contractista.  No obstant les empreses  que acreditin la classificació 
que a continuació s'indica, es considerarà que compleixen els requisits de solvència 
econòmica-financera i tècnica: 
 Grup: C (edificacions) 
 Subgrup: Subgrup 4 (ram de paleta, arrebossats i revestiments) 
 Categoria: 2 
 
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre) 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

                                                 
237 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
238 S’indica “sí” o “no”. 
239 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
240 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
241 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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Solvència econòmica: 
- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació, referit  al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import igual o superior de 
403.449,48 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 268.966,32 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 403.449,48 € (IVA exclòs) (268.966,32 €*1,5).  
 
 

Solvència tècnica:    
- Requisits:  

1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució, per un import mínim de 403.449,48 euros (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. 

 
- 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 LCSP242 

Exigència243: No 
Descripció244: 

                                                 
242 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. 
243 S’indica “sí” o “no”. 
244 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP245 

Exigència246: No 
Descripció247: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)248 

Exigència249: No 
Descripció250: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)251 

Exigència252: No 
Descripció253: 
 

                                                 
245 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. 
246 S’indica “sí” o “no”. 
247 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
248 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
249 S’indica “sí” o “no”. 
250 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: sí  
Sobre 2254: sí 
Sobre 3: 255: sí 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

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

 
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 
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 la memòria tècnica o el present plec de clàusules administratives, podrà ser 
motiu d’exclusió del procediment. 

                                                 
254 S’indica “sí” o “no”. 
255 S’indica “sí” o “no”. 
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ256 

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

                                                 
256 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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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 
Puntuació màxima: 100 
 
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. 

 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1. Execució de la fase 2 (escala d’accés al 
casal de joves a la plana semisoterrània) 
sense cost per l’Ajuntament  

45 punts Automàtica (Si: 45 punts; 
No: 0 punts) 

 
2. 

 
Reducció de preu per a l’execució de les 
obres de la fase 1:  Es puntuaran per 
aquest criteri només aquelles ofertes 
que hagin ofert executar la fase 2 sense 
cost per l’Ajuntament  
 

 
20 punts 

 
 
 

 
Fórmula del tipus 1 de la 
clàusula 34.1 del 
DCPCAP. 

3. Reducció del termini d’execució: 
 
- Reducció d’un mes: 10 punts 
- Reducció de mig mes: 5 punts 

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

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, 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 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.  
 

- En relació al criteri de valoració consistent en l’execució de la fase 2, sense cost 
per part de l’Ajuntament i a càrrec del contractista, (millora) definides en el propi 
document tècnic: l’execució de la millora escala, implicarà una prestació 
accessòria de millora de la qualitat de la instal·lació, la qual correspon a una 
plena relació amb l’objecte del contracte doncs es tracta d’execució d’actuacions 
recollides i definides en el citat document tècnic. 

 

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

 

- En relació al criteri sobre reducció del termini d’execució: l’actuació es troba 
ubicada en un equipament municipals en actiu, i per tant es considera positiu 
que el contractista executi les obres amb el mínim temps possible per tal que la 
interferència en l’activitat normal de l’equipament sigui la menor possible.  
L’incompliment de la reducció del termini que hagi ofert el contractista, serà 
objecte de penalització de conformitat amb l’establert en l’apartat “IX 
Incompliments i penalitats” del present plec de clàusules, prèvia tramitació del 
corresponent expedient. 
 
 

  

- Sense reducció: 0 punts 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència257: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics258: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència259: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics260: - 
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. 
 

  

                                                 
257 S’indica “sí” o “no”. 
258 S’indica “sí” o “no”. 
259 S’indica “sí” o “no”. 
260 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 

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

LCSP, aquest plec, el projecte tècnic, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de les obres, 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.  

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

durant l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 

g) Seran infraccions molt greus: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment 

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

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

 
i) 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.  

 
11. 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:  

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

preu anual del contracte. 
h) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
i) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
12. 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 

 
S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en l’execució de les obres 
previstes al contracte i/o oferides pel contractista, comportarà les corresponents 
penalitats  que s’estableixen en un import diari de 1 euro per cada 1.000 euros del preu 
del contracte (IVA exclòs). 
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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 LCSP261  

 

                                                 
261 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 tercers262:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar263: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació264: no 
Pagament directe a subcontractistes265: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació:  
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.   
  
EXTINCIÓ 

Causes266: S’estableixen els següents percentatges d’obra executada com a calendari 
de fites (de la fase 1 i 2), a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig:  
 

- Durant els dos primers mesos d’execució serà del 20%.  

                                                 
262 S’indica “si “o “no”. 
263 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. 
264 

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) 
265 S’indica “si “o “no”. 
266 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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- Durant els 4 primers mesos d’execució, serà del 50%. 

- Durant els 6 primers mesos d’execució, serà del 80%. 
 

- En els 7 mesos d’execució, 90 % 

- En els 9 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. 
 
 
 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  
ASSUMPTES A 

TRACTAR  

JUNTA DE 

GOVERN LOCAL 

SESSIÓ 

19.11.2018 ORDINÀRIA 
 

 

 

Pàgina 327 de 332 
 

 

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 

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:267   
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal 
   
El Regidor proponent268:   Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, 
activitats i obres 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA269 

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

Ballesteros, Secretari municipal 
 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ270 

☒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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

                                                 
267 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
268 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
269 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
270 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 271 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila núm. 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: 1378/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d'execució de Casal 
de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
 
RÈGIM 

Classe272: administratius  
Modalitat273: 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. 
- Que l’empresa a la que representa està inscrita en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI/ROLECE). 
- 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. 

                                                 
271 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 
272 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
273 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).274  

 
LLOC I DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
274 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 (oferiment de millora, reducció preu fase 1, reducció 
termini execució275 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila núm. 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 1378/2018 
Objecte: Execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i d'execució de Casal 
de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERI DE VALORACIÓ 1: OFERIMENT DE MILLORA 

 
S’ofereix l’execució de la fase 2 (escala d’accés al casal de joves a la planta 
semisoterrània, sense cost per l’Ajuntament. Valorada en 13.596,55 euros (IVA exclòs) 
Marcar l’opció escollida: 
 

☐ Sí 

☐ No 

 
 
CRITERI DE VALORACIÓ 2: REDUCCIÓ IMPORT DE LES OBRES DE LA FASE 1 

 
Reducció de preu per a l’execució de les obres de la fase 1: 
 

Pressupost de licitació total de les dues fases: 268.966,32 € 
S’ofereix el següent import per a l’execució de la fase 1 (preu 

màxim 255.369,78 € IVA exclòs) 
Preu sense IVA: ................................. € 
Quota estimada de l’IVA: .................. € 
Preu amb IVA: ........................................ € 

 

                                                 
275 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu respecte 
al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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Cal presentar adjunt a l’oferta: 
 

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, com a justificació de la reducció dels 
terminis d’execució (s’accepten formats tipus MS Project, o similars 
equivalents) 

 
CRITERI DE VALORACIÓ 3: REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 
S’ofereix  una reducció del termini d’execució de: 
(marcar l’opció escollida) 
 

 
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 

 
 
 
  

☐ Un mes 

☐ Mig mes  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD  
  

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:16 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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