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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 3 de desembre de 2018, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ....................................... 26/2018 
Caràcter: ................................Ordinària 
Data: ................ 3 de desembre de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Sra. Cristina 
Murcia Caraballo i Sr. Tomàs Casero García. 
 
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 3 de desembre 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.  
 
Es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes sobrevinguts proposats. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

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

  

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

1. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

1.1 Aprovació del preu públic pel concert del grup 
musical Els Catarres 

1613/2018 4 

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

  

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 
el 19 de novembre de 2018 

1658/2018 6 

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 6 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

4.1 Aprovar el Conveni de col·laboració entre 
municipis i Consell Comarcal del Bages per a la 
gestió del projecte Bages Ocupació +45. 

113/2018 15 

5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

5.1 Aprovar la convocatòria i les bases del concurs 
de mobilitat horitzontal per la provisió d’una plaça 
d’agent de la policia local. 

1409/2018 59 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

6. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

6.1 Atorgament de llicència d’obres menors  1168/2018 72 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

7. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

7.1 Finalització de llicències d’ús privatiu per a 
l’ocupació temporal de parcel·les en el marc del 
projecte “Horts socials a Sant Fruitós” i la 
devolució de la fiança del contracte. 

529/2016 74 

7.2 Concessió d’ajudes d’urgència social 1562/2018 79 

7.3 Concessió d’ajudes d’urgència social 1627/2018 80 

7.4 Concessió d’ajudes d'urgència social  1574/2018 
1701/2018 

82 

8. ÀREA DE CULTURA I FESTES   
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8.1 Aprovació del contracte privat d’interpretació 
artística per la realització d’un concert musical al 
Pavelló municipal d’esports a càrrec del grup 
musical Els Catarres el dia 25 de gener de 2019; 
i aprovació de la despesa associada. 

1571/2018 83 

8.2 Autorització per la celebració de la fira de Santa 
Llúcia. 

1692/2018 122 

8.3 Actualització de les dades de l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes de la Llar d’Infants les 
Oliveres, al Registre municipal d’entitats i 
associacions 

1667/2018 124 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS EXPEDIENT PÀGINA 

S1 Aprovar definitivament la reparcel·lació voluntària 
de la UA 14 Carretera d’Artés, promogut per 
Peinaje del Rio Llobregat SLU 

548/2015 125 

S2 Aprovació inicial del compte de liquidació 
definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector 
industrial Sant Isidre III 

1119/2018 127 

S3 Aprovar inicialment el canvi de modalitat del 
sistema d’actuació de reparcel·lació de la de 
compensació bàsica a la de cooperació del sector 
de sòl urbanitzable Ctra. Berga II 

1519/2018 130 

S4 Aprovar el plec de clàusules administratives per a 
la concessió de llicència d’ús privatiu per 
l’ocupació temporal de superfície per la 
instal·lació de bar en el marc del concert del grup 
Els Catarres, dins la Festa Major d’hivern 2019 

1572/2018 133 

S5 Autoritzar l’ús d’equipaments educatius de 
l’escola Monsenyor Gibert per part de  l’Ampa 
Monsenyor Gibert. 

1679/2018 161 

S6 Aprovació modificació de crèdit núm. 28/2018  del 
pressupost municipal 2018 per transferència de 
crèdit 

1781/2018 165 

S7 Aprovació de l’expedient de contractació i el plec 
de clàusules administratives que han de regir la 
contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris de 
valoració i tramitació ordinària per l’execució 
conjunta de les següents obres ordinàries: 
Reforma de parades d’autobús i obra civil 
necessària per a la instal·lació de marquesines a 
la N-141c; Construcció d’un pas de vianants 
semaforitzat al PK 5+470  de la N-141c; Millora 
d’un tram del Camí Ral  

1757/2018 168 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la Junta 
de Govern Local.   

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
1. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
  
1.1 Aprovació del preu públic pel concert del grup musical Els Catarres (exp. 
1613/2018) 
 

Primer. Des de la regidoria de cultura és té la voluntat de realitzar dins els actes de la Festa 
Major d’hivern 2019, un concert adreçat als joves a càrrec del grup ELS CATARRES, el 
divendres 25 de gener de 2019 al pavelló municipal d’esports. 
 
Segon. La realització d’aquest acte suposarà un cost econòmic per l’ajuntament, per la qual 
cosa, caldrà implantar un preu públic; a tals efectes, el tècnic de cultura ha emès un informe 
de data 16-11-2018, obrant a l’expedient, proposant el preu de l’activitat per als assistents. 
En aquest informe es deixa constància que, tenint en compte que ELS CATARRES per 
contracte te la potestat de limitar el preu de les entrades pel concert, i com es desprèn en el 
text del contracte (obrant a l’expedient 1571/2018) el preu de l’entrada anticipada no podrà 
ser superior als 13 € i el preu a taquilla no podrà superar els 16€. 
 
Tercer. L’article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra b), de l’article 20.1 d’aquesta Llei. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics modificat 
per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics 
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmic-financera que justificarà l’import dels 
preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i , en el 
seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o 
els valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
Quart. L’article 47.1 TRLRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple, sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. 
 
Cinquè. La competència per a l’establiment de preus públics, correspon a la Junta de 
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura, en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el preu públic per al concert de pagament de la Festa Major d’Hivern 2019, 
següent: 
 
Activitat   Lloc                                          Preu entrades                                       

 
Concert els Catarres  Pavelló d’Esports   13,00 € anticipada 
         16,00 € taquilla 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart. Declarar que: 

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

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

 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per l’Alcaldia 
a la Junta de Govern Local.  

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

Local celebrada el 19 de novembre de 2018  (exp. 1658/2018). 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 19 de 
novembre de 2018, amb la següent esmena: 
 

- Allà on diu “projecte de condicionament de pista esportiva de Pineda, al terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages” s’ha d’eliminar la referència “al terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages”. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

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

 
 

Núm.  
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2018-1264 
31/10/2018 

12:43 
1502/2018 

Ordre d'execució d'obres a l'edifici "Hostal 
Pineda" situat en illa a la Ctra. Santpedor, 11-13 
a Pineda de Bages 

2018-1265 
31/10/2018 

12:57 
1322/2018 

Creació d'un programa temporal com a delineant. 
Admesos/es i exclosos/es, composició tribunal i 
data prova. 

2018-1266 
31/10/2018 

14:57 
1537/2018 

Nomenament interí fins cobertura definitiva de la 
plaça de mobilitat interadministrativa - Policia 
Local -- 

2018-1267 
31/10/2018 

14:58 
1551/2018 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 
Ordinària de 5 de novembre de 2018 

2018-1268 
31/10/2018 

19:26 
1140/2018 

Llicència urbanística per la col·locació d'una 
tanca en parcel.la rústica 

2018-1269 
02/11/2018 

10:02 
1564/2018 

Incoació procediment sancionador multes transit 
relació 18045344 

2018-1270 
02/11/2018 

10:05 
1309/2018 

Procés selectiu 1 plaça ENGINYER/A TÈCNIC/A. 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
tribunal i data prova. 
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2018-1271 
02/11/2018 

10:11 
1348/2018 

Llicència urbanística d'obres pel moviment de 
terres del solar situat al c/ Rocafort, cantonada c/ 
Mura, Pol.Ind.Ctra. de Berga I 

2018-1272 
02/11/2018 

12:38 
600/2018 

Aprovació de la devolució de l’import de l’Impost 
sobre Béns Immobles, segons pacte contemplat 
en el contracte d’arrendament de 10 d’abril de 
2014 

2018-1273 
02/11/2018 

12:39 
1310/2018 

Procés selectiu, 2 places d’EDUCADORES LLAR 
D'INFANTS (personal funcionari). Llista 
admesos/es i exclosos/es, composició tribunal i 
data prova. 

2018-1274 
02/11/2018 

12:40 
984/2018 

Procés selectiu 1 plaça AUXILIAR BIBLIOTECA. 
Llista admesos/es i exclosos/es, composició 
tribunal i data prova. 

2018-1275 
02/11/2018 

12:43 
983/2018 

Procés selectiu 1 plaça TÈCNIC AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA. Llista admesos/es i exclosos/es, 
composició tribunal i data prova. 

2018-1276 
02/11/2018 

12:57 
1497/2018 

Autorització assistència a cursos per part de 
personal divers 

2018-1277 
02/11/2018 

13:32 
1548/2018 

Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària 
del Ple municipal pel dia 8 de novembre de 2018 

2018-1278 
02/11/2018 

13:33 
1478/2018 

Nomenament interí per cobertura plaça vacant. 
Mireia Sans Camps 

2018-1279 
05/11/2018 

7:44 
1539/2018 

Restauració de la realitat física alterada i de 
l'ordre jurídic vulnerat (Polígon Carretera de 
Berga II, parcel.la ref. cad. 6649311), -- 

2018-1280 
05/11/2018 

7:46 
1540/2018 

Restauració de la realitat física alterada i de 
l'ordre jurídic vulnerat (Polígon Carretera de 
Berga II, parcel.la ref. cad. 6247404DG) -- 

2018-1281 
05/11/2018 

9:23 
18/2013 

Aprovació de l’import corresponent al 
rescabalament del cost final efectiu que presenti 
l’aplicació del pla d’integració del personal 
subrogat de la concessió de la gestió del servei 
públic de la residència i centre de dia municipals 
de la gent gran de Sant Fruitós de Bages 
(període gener a desembre del 2017). 

2018-1282 
05/11/2018 

14:17 
1587/2018 

Nomenament interí per substitució baixa 
incapacitat temporal 

2018-1283 
05/11/2018 

14:41 
114/2018 

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

2018-1284 
07/11/2018 

11:59 
1580/2017 

Contracte menor de serveis per la realització dels 
treballs d'un inventari de béns i drets afectats i la 
seva càrrega a l'aplicatiu GPA 

2018-1285 
07/11/2018 

16:02 
21/2018 

Exempció de la taxa d'escombraries per 
ingressos inferiors al SMI (2018) 
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2018-1286 
07/11/2018 

16:02 
1407/2018 

Aprovació despesa de la nòmina corresponent al 
mes d'OCTUBRE 2018 

2018-1287 
07/11/2018 

16:03 
1615/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació 
i ordenació de pagaments corresponents a 
l'expedient nº 1615/2018 de relació de factures, 
núm de relació O/2018/235 

2018-1288 
07/11/2018 

16:06 
606/2018 

Aprovació de la certificació núm. 1 i la factura 
número 2018/68 corresponent al subministrament 
i instal·lació d’unes grades telescòpiques 
motoritzades amb butaques al Teatre Casal 
Cultural 

2018-1289 
07/11/2018 

16:15 
33/2018 

Gestió de vehicles abandonats: incoació 
procediment a efectes de formulació 
d'al·legacions per part de titulars 

2018-1290 
07/11/2018 

16:31 
33/2018 

Trasllat vehicle a centre autoritzat per tractament 
residual 

2018-1291 
07/11/2018 

16:33 
33/2018 Gestió de vehicles abandonats 

2018-1292 
07/11/2018 

16:57 
947/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte d’obres del capítol 01.26 “àmbit de 
l’espai exterior enfront a l’escola” contingut en el 
Projecte executiu de la primera fase de les obres 
de reurbanització del carrer Padró. 

2018-1293 
07/11/2018 

17:10 
836/2015 Convcotòria CAU 15.11.18 

2018-1294 
07/11/2018 

17:22 
1552/2018 

Autorització d’ús d’un equipament municipal a 
l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de 
Sant Fruitós de Bages 

2018-1295 
07/11/2018 

17:24 
914/2018 

Procés selectiu 1 plaça d'AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL. Llista admesos/es i exclosos/es, 
composició tribunal i data prova. 

2018-1296 
07/11/2018 

17:40 
105/2018 

Deixar sense efectes liquidacions tributàries 
relatives a l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages.  

2018-1297 
07/11/2018 

17:52 
1542/2018 

Devolució respecte a ingrés efectuat en sol·licitud 
d'atestat policial gestionat en seu judicial. 

2018-1298 
07/11/2018 

18:35 
1529/2018 

Aprovació de factures (1657) - Aixecament de 
Reparament Ferrer Ojeda. 

2018-1299 
08/11/2018 

12:49 
1297/2018 

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

2018-1300 
08/11/2018 

13:11 
1463/2018 Nomenament interí per programa temporal. 

2018-1301 
08/11/2018 

13:18 
1594/2018 

Incoació procediment sancionador trànsit (multes 
relació 18047417) 
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2018-1302 
08/11/2018 

13:37 
1567/2018 

Aprovació de factures (1657) - Aixecament de 
Reparament. 

2018-1303 
08/11/2018 

13:56 
1612/2018 

Instruccions sobre operacions comptables de 
tancament de l'exercici pressupostari 2018 -- 

2018-1304 
08/11/2018 

14:00 
666/2017 

Resolució dels recursos de reposició presentats 
contra el decret núm. 2018-787, de 9 de juliol, 
sobre la bonificació de la taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals 

2018-1305 
08/11/2018 

14:05 
1616/2018 Finalització programa temporal educador social 

2018-1306 
09/11/2018 

9:40 
1303/2018 

Incoació procediment sancionador animals de 
companyia acta 110 2017 

2018-1307 
09/11/2018 

9:43 
1592/2018 

Incoació procediment sancionador animals 
companyia actes 496 497 2018 

2018-1308 
09/11/2018 

14:27 
39/2017 

Aprovació de sol·licitud de certificat de 
representació de persona jurídica respecte a 
organismes públics (Q) emès per la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre a favor d’un 
treballador 

2018-1309 
12/11/2018 

13:01 
1485/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1310 
12/11/2018 

17:19 
531/2018 

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages a la segona addenda a l’acord 
de 27 de març de 2018 entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i les entitats integrants 
del Programa d’habitatges d’inserció social. 

2018-1311 
12/11/2018 

17:21 
1374/2018 

Llicències i comunicacions d'obra menor (2414) - 
sanejar i reparar mur exterior carrer sant benet, 
16 

2018-1312 
12/11/2018 

17:30 
1590/2018 

Incoació d'expedient de protecció de la legalitat 
d'activitat recreativa de Discoteca per no haver 
efectuar controls periòdics preceptius. 

2018-1313 
13/11/2018 

10:14 
1644/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació 
i ordenació de pagaments corresponents a 
l'expedient nº 1644/2018 de relació de factures, 
número de relació O/2018/241 

2018-1314 
13/11/2018 

10:14 
1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació i 
l’assignació mensual als grups municipals 
(OCTUBRE 2018) 

2018-1315 
13/11/2018 

17:25 
1423/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1316 
13/11/2018 

17:27 
1369/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1317 
13/11/2018 

17:31 
1453/2018 

Incoació expedient sancionador per incompliment 
ordenança sorolls  amb efectes de proposta de 
resolució 
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2018-1318 
13/11/2018 

17:33 
1488/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1319 
13/11/2018 

17:37 
1157/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1320 
13/11/2018 

17:40 
1579/2018 

Aprovació dels contractes en comodat per cedir 
espai privat a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages per tal d’instal·lar cartelleres turístiques. 

2018-1321 
13/11/2018 

17:47 
1506/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1322 
13/11/2018 

17:48 
1614/2018 

Incoació procediment sancionador transit (multes) 
relació 18048520 

2018-1323 
13/11/2018 

17:50 
1620/2018 

Instrucció sobre procediment d'acceptació i/o 
comprovació mitjançant el qual es verifica la 
conformitat del be o servei rebut per l’Ajuntament. 

2018-1324 
13/11/2018 

17:52 
1623/2018 

Cessió temporal de material del Museu Municipal 
a Món Sant Benet pel pessebre vivent 

2018-1325 
13/11/2018 

21:27 
1078/2018 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa (conveni) 
amb ASFE. 30a edició Copa Bages -- 

2018-1326 
15/11/2018 

8:59 
1489/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor 

2018-1327 
15/11/2018 

13:18 
963/2017 

Aprovació de la factura número 18-427 pels 
honoraris parcials referits a la liquidació del 
treballs per la redacció del “Projecte 
d’intervencions al camp de futbol municipal de 
Sant Fruitós de Bages” (30% preu).  

2018-1328 
15/11/2018 

13:21 
1379/2018 

Aprovació de la factura número 0254 pels treballs 
d’instal·lació d’un sistema de reconeixement de 
matrícules de vehicles a la via pública (Pineda i 
Brucardes). 

2018-1329 
15/11/2018 

13:21 
181/2017 

Aprovació  del padró d’usuaris del servei 
d’atenció domiciliària, corresponent al mes 
d’octubre de 2018 

2018-1330 
15/11/2018 

13:22 
235/2018 

Aprovació de la subvenció nominativa (conveni) 
amb Grup Excursionista Posa't en Marxa, exercici 
2018 -- 

2018-1331 
15/11/2018 

13:23 
1647/2018 

Devolució respecte a ingrés efectuat en sol·licitud 
d'ocupació de via pública per manca de 
disponibilitat de materials per lliurament a 
particular. 

2018-1332 
15/11/2018 

13:24 
1144/2017 

Reintegrament imports no gastats subvenció 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per a 
la convocatòria 2017 

2018-1333 
15/11/2018 

13:59 
884/2015 30a modificació del cartipàs de l'alcalde 
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2018-1334 
15/11/2018 

14:04 
6625.07.002/

12 

Esmena d’error en l’acord núm. 4.1.2, de 17 de 
novembre de 2014, de la Junta de Govern Local, 
per garantir l’eficàcia de la resolució, sobre l’ordre 
d’execució de parcel·la ubicada al carrer Ramon 
y Cajal, 74 cantonada amb Albèniz (fase 2). 

2018-1335 
15/11/2018 

14:06 
1657/2018 

Modificació de senyalització de reserva 
d'estacionament per canvi de vehicle 

2018-1336 
15/11/2018 

14:09 
1336/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte per l’execució dels treballs de 
reasfaltament de carrers any 2018 Fase 2 

2018-1337 
15/11/2018 

14:25 
593/2018 

Llicència urbanística per la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat, situat a les Brucardes 

2018-1338 
15/11/2018 

14:31 
1600/2018 

Ocupació del domini públic: instal·lació d'unitat 
mòbil per realització de servei ITV respecte a 
maquinària agrícola i ciclomotors. 

2018-1339 
15/11/2018 

19:18 
1375/2016 

Aprovació de la certificació d’obra número 1 i la 
factura corresponent relatives als treballs 
realitzats el mes de juliol de les obres 
complementàries segons modificat. 

2018-1340 
15/11/2018 

19:21 
1590/2018 

Decret d'incoació d'expedient de protecció de la 
legalitat i clausura d'activitat de Discoteca 
MOONS'. 

2018-1341 
16/11/2018 

7:35 
1658/2018 

Convocatória de la Junta de Govern Local 
Ordinària de 19 de novembre de 2018. 

2018-1342 
16/11/2018 

11:54 
1643/2018 

Finalització de la relació de treball (2990) - 
Renúncia voluntària com administrativa. 

2018-1343 
16/11/2018 

11:59 
1646/2018 

Nomenament interí administrativa adscrita a 
serveis territorials. 

2018-1344 
16/11/2018 

14:08 
1602/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor. 

2018-1345 
16/11/2018 

14:11 
1501/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor. 

2018-1346 
16/11/2018 

14:18 
408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor de 
l’Alcaldia  i de la Tresoreria municipal, de l’1 
d’octubre al 12 de novembre del 2018,  així com 
el reconeixement de les obligacions resultants. 

2018-1347 
16/11/2018 

14:59 
610/2018 

Aprovació de la factura número 18125 pels 
treballs reforma parcial de la planta baixa per a 
l’ampliació de l’escola de Música i Arts de 
Navarcles-Sant Fruitós. 

2018-1348 
16/11/2018 

16:57 
1508/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor. 

2018-1349 
16/11/2018 

16:59 
1371/2018 Llicències i comunicacions d'obra menor. 

2018-1350 
16/11/2018 

17:00 
1373/2018 

Llicències i comunicacions d'obra menor (2414) - 
obres reparació Carrer Sant Sebastia, 34. 
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2018-1351 
16/11/2018 

17:02 
1372/2018 

Llicències i comunicacions d'obra menor (2414) - 
OBRES CARRER SANT SEBASTIA, 23. 

2018-1352 
16/11/2018 

17:10 
899/2018 

Desistiment de llicència urbanística de segregació 
o parcel·lació  de finca ( c. Balmes, 74).  

2018-1353 
16/11/2018 

17:16 
1260/2018 

Desistiment de llicència urbanística d'obres per la 
construcció d'un edifici comercial, situat entre c/ 
Jaume Balmes i c/ Sallent. 

2018-1354 
16/11/2018 

17:22 
1583/2018 

Denegació sol·licitud de gratificacions per anys 
de servei a treballador. 

2018-13551 
16/11/2018 

17:24 
1567/2017 

Prendre coneixement de la comunicació prèvia 
d’obertura d’exposició i venda de mobles a 
Carretera de Berga, 44 del polígon industrial 
Casa Nova. 

2018-1356 
16/11/2018 

17:25 
1636/2018 Renúncia voluntària com educadora social. 

2018-1357 
16/11/2018 

17:29 
724/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte per l’execució dels treballs de 
pavimentació per la instal·lació d’una cabina de 
bany públic. 

2018-1358 
16/11/2018 

17:30 
848/2018 

Convocatòria de la comissió per a l’estudi i la 
protecció del patrimoni botànic de Sant Fruitós de 
Bages. 

2018-1359 
16/11/2018 

17:34 
606/2018 

Aprovació acta de recepció del contracte de 
subministrament i instal·lació d'unes noves 
grades telescòpiques amb butaques i nou 
sistema d'il·luminació LED per la Sala del Teatre 
Casal Cultural. 

2018-1360 
16/11/2018 

17:38 
245/2017 Convocatòria Consell municipal  Gent Gran 2018. 

2018-1361 
16/11/2018 

17:40 
1670/2018 

Aprovació assistència a cursos per part de 
personal divers. 

2018-1362 
16/11/2018 

17:42 
1482/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contracte per l’execució de les obres de 
construcció de pavimentació provisional a la 
carretera de Vic (entre Montpeità i Albèniz), i 
construcció de dos passos de vianants elevats. 

2018-1363 
16/11/2018 

17:47 
1649/2018 

Aprovació de factures fundació Ampans -
consergeria escola de musica. 

2018-1364 
16/11/2018 

17:48 
973/2018 

Aprovació llista definitiva admesos/es i 
exclosos/es procés selectiu OPO Economista. 

2018-1365 
16/11/2018 

20:35 
1641/2018 

Baixa d'ofici del padró  d’habitants per inscripció 
indeguda. 

2018-1366 
16/11/2018 

20:37 
1595/2018 

Incoació procediment sancionador trànsit (codi 
14: manca identificació conductor relació 
18047943) 

                                                 
1
 Aquest decret s’anul.la per contenir text erroni. Es reformula en un nou decret. 
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2018-1367 
16/11/2018 

20:39 
1611/2018 

Aprovació convocatòria i bases per la selecció 
d'un/a educador/a social per realitzar un 
programa temporal per a la gestió de l'aula 
socioeducativa. 

2018-1368 
16/11/2018 

20:41 
1650/2018 

Aixecament de Reparament Ana Isabel Carrasco 
Blanco i Glòria Vilarsau Barandalla.*** 

2018-1369 
16/11/2018 

20:46 
1651/2018 Aixecament de Reparament BRICDEU. 

2018-1370 
19/11/2018 

8:44 
105/2018 Resolució recurs de reposició. 

2018-1371 
19/11/2018 

8:46 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. Resolució 
recurs reposició. 

2018-1372 
19/11/2018 

8:46 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. Resolució 
recurs reposició. 

2018-1373 
19/11/2018 

8:46 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages.  Resolució 
recurs reposició. 

2018-1374 
19/11/2018 

8:46 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. Resolució 
recurs reposició. 

2018-1375 
19/11/2018 

8:46 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. Resolució 
recurs reposició. 

2018-1376 
19/11/2018 

8:46 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. Resolució 
recurs reposició. 

2018-1377 
19/11/2018 

8:47 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. Resolució 
recurs reposició. 

2018-1378 
19/11/2018 

8:47 
105/2018 Resolució recurs reposició. 
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2018-1379 
19/11/2018 

9:28 
105/2018 

Compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions de 
seguretat, salubritat i estètica per a la prevenció 
d’incendis de Sant Fruitós de Bages. Resolució 
recurs reposició. 

2018-1380 
19/11/2018 

10:19 
1685/2018 

Incoació de procediment sancionador en matèria 
de trànsit (multes - relació  18049838). 

2018-1381 
19/11/2018 

11:50 
1655/2018 

Requeriment anul·lació previ al recurs contenciós 
administratiu de la denegació d'assistència 
jurídica 032-D/15 de l'àrea de Presidència de la 
DIBA en relació al procediment de DDPP 
490/2016 del Jutjat instrucció 4 de Manresa. 

2018-1382 
19/11/2018 

14:12 
1655/2018 

Requeriment previ a recurs contenciós 
administratiu a DIBA. 

2018-1383 
20/11/2018 

11:37 
234/2018 

Subvenció nominativa (conveni) amb AMICAL, 
exercici 2018. 

2018-1384 
21/11/2018 

16:06 
1530/2018 

Danys a instal·lacions municipals (desperfectes 
causats respecte a les instal·lacions del edifici 
consistorial: climatització 1ª planta). Acceptació 
indemnització companyia asseguradora. 

2018-1385 
21/11/2018 

20:24 
884/2015 

Correcció del decret 2018-1333 de 30a 
modificació cartipàs. 

2018-1386 
21/11/2018 

20:26 
1683/2018 Reconeixement trienni. 

2018-1387 
21/11/2018 

20:27 
1680/2018 Reconeixement trienni. 

2018-1388 
21/11/2018 

20:28 
1681/2018 Reconeixement trienni. 

2018-1389 
22/11/2018 

13:16 
1418/2016 

Devolució de garantia definitiva corresponent al 
contracte de les obres contingudes en el 
document tècnic anomenat “reordenació dels 
sentits de circulació i senyalització viària del barri 
de Pineda de Bages”. 

2018-1390 
22/11/2018 

13:25 
978/2018 

Procés selectiu 1 plaça TÈCNIC MIG 
D'OCUPACIÓ -- Citació aspirant per revisió 
qualificació segon exercici. 

2018-1391 
22/11/2018 

13:26 
473/2015 

Llicència d'obres per a l'ampliació d'habitatge 
unifamiliar aïllat amb construccions auxiliars 
aparellades. Pròrroga de llicència d'obres. 

2018-1392 
22/11/2018 

14:03 
1589/2018 

Adjudicació contracte menor serveis redacció 
instrument de planejament urbanístic que 
reestructuri sistema espais lliures i equipaments 
de l'àmbit Hostal de Pineda de Bages i de Can 
Figueras. 

2018-1393 
22/11/2018 

14:46 
1706/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement d'obligació 
i ordenació de pagaments corresponents a 
l'expedient nº 1706/2018 de relació de factures, 
núm de relació O/2018/249 I O/2018/254. 
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2018-1394 
22/11/2018 

16:50 
1282/2018 

Emissió d'informe d'una llicència de primera 
ocupació, c/Merlès, 28. Desistiment. 

2018-1395 
22/11/2018 

18:27 
1230/2018 

Procés selectiu per la creació d'una borsa de 
treball d'agents de la policia local. 

 
 

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 
  
4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   

  
4.1 Aprovar el Conveni de col·laboració entre municipis i Consell Comarcal del 
Bages per a la gestió del projecte Bages Ocupació +45 (exp. 113/2018) 
 

Fets 
 
1.  Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 133 de 06 de febrer de 2018, l’ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages va acceptar el compromís d’adhesió a la execució conjunta de la actuació 
“Projecte adreçat a persones en situació d’atur majors de 45 anys, emmarcat en els recurs 
de projectes específics para la dinamització del mercat de treball local, dins del programa 
de polítiques de mercat de treball de la convocatòria DIBA 2017, promogut per l’Ajuntament 
de Manresa en col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages. 
 
2. Al Butlletí Oficial de la Província del dia 29 de desembre de 2018, es publica l’acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 18 de desembre de 2018, pel qual es 
resolc el procediment d’ajusts econòmics en el marc del Catàleg de serveis  de l’ any 2018 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i en conseqüència aprovar els ajuts 
econòmics que s’han d’executar en el període compres entre el 1 de gener de 2018 i el 31 
de desembre de 2018, entre les qual hi figuren les actuacions que s’executen conjuntament 
per diversos ens, amb indicació de l’ aportació correspon a cadascun: 
 
Actuació: Codi XGL 18/Y/255455 -Bages Ocupació + 45, 2018.  
 
Aportació total que es proposa:   68.485,86 €. 
(....) 
Ens executor 6:  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
Aportació que correspon a Ens executor 6:  2.068,27€ 
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3. En data 22 de novembre de 2018 es tramet a l’ajuntament el conveni col·laboració entre 
municipis i Consell Comarcal del Bages per a la gestió del projecte: Bages Ocupació +45 
2018, el qual té per objecte establir els termes de col·laboració entre les parts signants per 
a la gestió del projecte “Bages Ocupació +45, 2018”, d’acord amb els compromisos derivats 
de la sol·licitud de la subvenció a la Diputació de Barcelona per finançar el projecte pel qual 
es va demanar la subvenció a la Diputació de Barcelona  i que s’adjunta a aquest  conveni 
com a annex 1. 
 
Dit conveni, en el pacte tercer s’estableixen les obligacions de les parts que es relacionen, 
de manera individual, a les fitxes que s’adjunten al conveni com a annex 2, segons el règim 
de finançament que s’hi especifica, i que és vinculant. Al pacte quart, es recull el pressupost 
total de l’actuació essent de 114.143,10 euros, dels quals 45.657,24 euros corresponen a 
recursos propis dels participants i el finançament de l’actuació que es portarà a terme a 
través d’aportacions pròpies dels ens participants que cofinancen, de conformitat amb les 
quantitats que s’especifiquen a les fitxes de l’annex 2. La resta de l’actuació es finançarà a 
través d’una subvenció de 68.485,86 euros de la Diputació de Barcelona. 
 
Les dades relatives al municipi de Sant Fruitós de Bages són: 
 

Aportació total 
(Euros) 

Subvenció 
(Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en relació 
pressupost 
total de l’acció 

3.447,12 2.068,27 1.378,85 
13.920.12001 
13.920.12100 
13.920.12101 

3,02 

 
A la vista d’aquestes dades, la actuació a realitzar per l’Ajuntament te un cost de 3.447,12 
euros amb càrrec a les partides pressupostaries que igualment s’indiquen al quadre 
anterior. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La normativa aplicable en relació a l’objecte, iniciativa i tramitació del convenis 
interadministratius i obligacions econòmiques esta continguda essencialment en: 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (articles 44 a 53) 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (article 330) 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (articles 21, 25,1). 
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 (articles 53, 66.1, 150). 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
2. La competència per a la aprovació dels convenis interadministratius és de la Junta de 
Govern local  que actua d’acord amb  la competència delegada següent 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
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- Data: 18 juny 2015 
- Numero de decret: 480/2015 
- Publicació: BOP de 3 de juliol de 2015 

 
Vist l’informe emès per la tècnica d’inserció laboral de 26 de novembre de 2018, en sentit 
favorable a l’aprovació de l’esmentat conveni. 
 
Atenent al que disposa l’article 175 del Reglament d’organització funcionament i règim 
jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement aquesta proposta de resolució per tel 
que es li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció dels següents : 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre municipis de Manresa, Artés, 
Castellbell i el Vilar,  Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i el 
Consell Comarcal del Bages per a la gestió del projecte: Bages Ocupació +45,que consta a 
l’expedient. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses, per fer front a les obligacions 
d’ aquest Ajuntament derivades del conveni, per import de 3.447,12 euros amb càrrec a les 
partides 13.920.12001,13.920.12100 i13.920.12101 del pressupost  de  2018. 
 
TERCER.- Comunicar  els presents  acords a l’Ajuntament de Manresa, al Consell 
Comarcal del Bages i donar trasllat a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu 
coneixement i efectes comptables. 
 
QUART.- Declarar que: 
 
-Aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratius davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
-Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes. 
-Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol altre recurs  ajustat a 
dret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE MUNICIPIS I CONSELL COMARCAL 
DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE: BAGES OCUPACIÓ +45 (ANY 2018) 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE MUNICIPIS I CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE: BAGES OCUPACIÓ +45 (ANY 2018) 
 
Manresa,  
 
REUNITS 
 
El Sr. Valentí Junyent Torras, alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, actuant en 
nom i representació d’aquest, amb CIF P-0811200-E, i seu a la Plaça Major, núm.1 de 
Manresa. 
 
El Sr. Agustí Comas Guitó, president del Consell Comarcal del Bages, actuant en nom i 
representació d’aquest, amb CIF P-5800009-B   i seu a  C/Muralla Sant Domènec, 24 de 
Manresa. 
 
El Sr. Ernest Clotet Berenguer, alcalde-president de l’Ajuntament d’Artés, actuant en nom i 
representació d’aquest, amb CIF P-0801000-A i seu al C/ Barquera, 41 d’Artés. 
 
La Sra. Montserrat Badia Moreno, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar, actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0805200-C, i seu a C/Joaquim 
Borràs, núm. 40 de Castellbell i el Vilar. 
 
El Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, alcalde-president de l’Ajuntament de Navarcles, actuant en nom 
i representació d’aquest, amb CIF P-0813900-H i seu a Plaça de la Vila, 1 de Navarcles. 
 
El Sr. Joan Carles Batanés Subirana, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P0821200-C, i seu a C/Ctra. de 
Vic, 35-37 de Sant Fruitós de Bages. 
 
El Sr. Gil Ariso Planas, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
actuant en nom i representació d’aquest, amb CIF P-0822500-E i seu a C/ Major, 91-93 de 
Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Tots ells  intervenen en la seva condició d’alcalde i/o President de la corporació local a la 
qual representen i en exercici de les funcions que els atorga la legislació vigent en matèria 
de règim local. Es troben assistits pels respectius secretaris de les diferents  corporacions 
locals que intervenen.     
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a 
l’atorgament d’aquest conveni marc, i a l’efecte 
 
MANIFESTEN 

 
1. Els governs locals de Catalunya, en aplicació de l’article 84.2 i) de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, tenen 
competències pròpies sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de 
tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic 
i foment de l’ocupació. A més els ajuntaments participants, com a entitats integrants del 
sistema públic d’ocupació de Catalunya i d’acord amb els articles 13 i 14  
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de la Llei 13/2015, de 9 de juliol de 2015, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, té entre els seus objectius “fomentar el desenvolupament 
econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local i detectar les ne3cessitats de suport, 
promoure l’atenció especialitzada dels diferents col·lectius i l’atenció personalitzada de cada 
usuari i garantir la participació coordinada de tots els agents que intervenen en l’àmbit dels 
serveis d’inserció laboral especialitzada.  
 
2. La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va aprovar, en sessió de 18 
de desembre de 2017, el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 i la convocatòria, entre d’altres, dels Projectes específics per a la 
dinamització del mercat de treball local destinats a projectes que tinguin per objectiu la 
dinamització del mercat de treball local. 

 
3. L’Ajuntament de Manresa, juntament amb altres municipis de la comarca i el Consell 
Comarcal del Bages tenen interès en dinamitzar el mercat de treball local mitjançant el 
projecte Bages Ocupació +45 2018, adreçat al col·lectiu d’aturats de més de 45 anys del 
Bages i que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció de les 
persones majors de 45 anys, prioritzant al seu torn les majors de 55 anys i les que es 
troben en situació de llarga durada o de molt llarga durada.  Per portar a terme aquest 
projecte es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut en el marc del recurs Projectes 
específics per a la dinamització del mercat de treball local. 
 
4. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de 26 
d’abril de 2018, es va atorgar a l’Ajuntament de Manresa un ajut de 68.485,86 euros  per a 
destinar-lo al projecte “Bages Ocupació +45. 2018” (Codi XGL 18/Y/255455), subvenció que 
va ser acceptada per l’Ajuntament de Manresa per resolució del regidor delegat d’Hisenda i 
organització de 9 de juliol de 2018. 
 
5. Aquest conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb l’establert a l’article 6 d’aquest text 
legal. 
 
6. Per tal de regular la col·laboració de les entitats participants en el projecte és 
necessària la signatura d’aquest conveni de col·laboració, el qual es regirà pel règim jurídic 
i pels pactes que s’hi estableixen.   

 
 
Les entitats locals participants han aprovat la minuta del conveni pels respectius òrgans 
competents. 
 
Per tot això, les parts 
 
 
 
 
 
 
 
ACORDEN 
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Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les parts signants 
per a la gestió del projecte “Bages Ocupació +45 2018”, d’acord amb els  compromisos 
derivats de la sol·licitud de la subvenció a la Diputació de Barcelona per finançar aquest 
projecte. 
 
Segon. Àmbit de les actuacions 
 
Les actuacions es realitzaran d’acord amb les previsions i amb subjecció a les estipulacions 
i directrius establertes en  la memòria del projecte “Bages Ocupació +45. 2018” que es va 
incorporar amb la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona i que s’adjunta a 
aquest document com a Annex 1. 
 
En qualsevol cas i atès que l’import subvencionat ha estat inferior a l’import sol·licitat no 
serà necessari que les entitats realitzin totes les actuacions establertes en la memòria sinó 
que podran ajustar el cost total de l’actuació a l’ajut atorgat sempre i quan el contingut 
tècnic de l’actuació no es modifiqui substancialment. 
 
Amb aquesta actuació es pretén millorar l'ocupabilitat i les possibilitats d'inserció de les 
persones majors de 45 anys, prioritzant al seu torn les majors de 55 anys i les que es 
troben en situació de llarga durada (més d'1 any) o molt llarga durada (2 o més anys). El 
projecte es basa en motivar aquest col·lectiu i enfortir-lo per tal que facin una recerca de 
feina més efectiva. 
 
Per aconseguir aquest objectiu es dibuixen dues línies de treball: 
 

 Treball amb el propi col·lectiu d’aturats basat en diferents activitats d’orientació 
personalitzada i de formació per iniciar un procés de recerca de feina amb majors 
garanties d’èxit. Aquesta línia comprendrà 2 tipus d’accions: d’una banda accions de 
captació i orientació individualitzada per assegurar que arriben  als serveis locals 
d’ocupació basades en el coaching laboral i de l’altra accions de formació enfocades 
a una capacitació tècnica. 
 

 Es proposa impulsar i gestionar la creació d’una Taula de Formació del Bages.  Es 
tracta de crear un espai de coordinació entre tots els agents que ofereixen formació 
per treballar de forma cooperativa i cobrir les màximes àrees formatives possibles , a 
partir de les necessitats del teixit empresarial. A la taula estarien convocats: centres i 
entitats de formació que ofereixen FOAP i  formació professionalitzadora (CP), 
instituts públics i privats, universitats, Serveis Locals d’Ocupació, entitats, 
associacions d’empreses i gremis, etc 

 
 
Tercer. Obligacions de les parts. 
 
Les parts participants es comprometen a portar a terme el projecte d’acord amb les 
previsions establertes en la memòria del projecte i en concret, cadascuna d’elles assumeix 
els compromisos següents: 
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a) L’Ajuntament de Manresa  
 
L’Ajuntament de Manresa es compromet a portar a terme les accions següents: 
 

1. Coordinació i gestió del projecte. La planificació d’accions a executar i el posterior 
seguiment i avaluació es farà de manera compartida entre administracions signants, 
no obstant, l’Ajuntament de Manresa assumeix la tasca de lideratge, promoció i 
coordinació del projecte. 

 
L’Ajuntament de Manresa serà el representant davant la Diputació de Barcelona, en 
aquest sentit actuarà com a interlocutor i responsable de l’acció davant d’aquesta. 

 
2. Accions amb els usuaris. En aquest àmbit l’Ajuntament de Manresa es compromet a 

captar usuaris i fer-ne la diagnosi ocupacional, així com posteriors seguiments. 
També farà les accions d’orientació per ajudar-los a definir el seu projecte 
professional, motivar-lo i incrementar el seu domini de tècniques de recerca de feina. 
Finalment programarà accions de formació i gestionarà beques per tal que els 
usuaris amb dificultats econòmiques puguin accedir a cursos no gratuïts.  

 
3. Accions amb les empreses. L’Ajuntament de Manresa realitzarà accions de 

prospecció empresarial mitjançant visites a empreses del territori, analitzant la 
informació obtinguda, així com gestionant els acords i compromisos que es puguin 
derivar.   
 

4. Avaluació del projecte. També portarà a terme l’avaluació de les accions en què hagi 
intervingut, i l’avaluació global del projecte. 

 
5. Justificació del projecte. L’Ajuntament de Manresa haurà de presentar, a la Diputació 

de Barcelona, la documentació que estableixen les bases reguladores de la 
subvenció per a la justificació de l’ajut atorgat en la forma i termini que determinen 
les pròpies bases. 

 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa podrà sol·licitar a les entitats participants 
totes les dades i la documentació necessària per complir aquesta finalitat, inclosos 
els documents originals. El tractament d’aquesta informació serà a efectes exclusius 
i amb l’abast necessari per justificar la despesa de l’actuació, de conformitat amb les 
bases reguladores de la subvenció. 

 
Un cop feta efectiva la transferència de la subvenció al compte designat per al 
projecte, l’Ajuntament de Manresa serà l’encarregat de gestionar la distribució de la 
subvenció atorgada entre la resta d’ens executors. Aquesta distribució es realitzarà 
mitjançant una transferència bancària al compte que especifiqui cadascuna de les 
entitats, i la quantia transferida serà la que s’assigna individualment en aquest 
conveni, o la part proporcional en el cas que l’Ajuntament rebi una bestreta  de la 
subvenció. 

 
En cap cas no s’abonaran quantitats que excedeixin dels imports individualment 
assignats al conveni, o aquelles que no hagin estat convenientment justificades per 
les entitats participants. Així mateix, si l’import definitiu de la subvenció és inferior, 
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les quanties de tots els ens es reduiran en proporció a la disminució efectiva, llevat 
que aquesta fos imputable a la justificació insuficient o falsejada per part d’algun 
d’ells; en aquest cas, només es reduirà o anul·larà respecte del causant, mantenint-
se íntegrament pels altres. En cas que s’haguessin transferit quantitats els 
responsables estaran obligats a reintegrar l’excés, amb els interessos que haguessin 
generat, d’acord amb l’establert a la legislació en matèria de subvencions. 

 
6. Difusió. La difusió del projecte per donar-lo a conèixer entre usuaris, 
empreses i públic en general, s’executarà de manera conjunta entre tots els 
participants, si bé l’Ajuntament de Manresa actuarà com a coordinador i com a 
centre informador permanent a través d’un enllaç web amb la informació detallada i 
l’agenda actualitzada de les accions que es vagin desenvolupant. 

 
L’Ajuntament de Manresa organitzarà, amb la col·laboració de la resta d’ens, una acció de 
difusió de resultats finals i, si s’escau, un acte de lliurament de diplomes. 
 
 
b) Consell Comarcal del Bages 
 
El Consell Comarcal del Bages es compromet a portar a terme les accions següents:  
 

1. Suport en la coordinació, gestió, avaluació, justificació i difusió del Projecte. El 
Consell Comarcal del Bages col·laborarà amb l’Ajuntament de Manresa en la 
coordinació i gestió del projecte.  

 
2. Taula de la Formació del Bages: el Consell impulsarà i gestionarà la creació d’una 

Taula de la Formació del Bages. Es tracta de crear un espai de coordinació entre 
tots els agents que ofereixen formació per treballar de forma cooperativa i cobrir les 
màximes àrees formatives possibles , a partir de les necessitats del teixit 
empresarial. A la taula estarien convocats: els centres FOAP, centres de formació 
professionalitzadora (CP), instituts públics i privats, universitats, serveis locals 
d’ocupació, entitats, associacions d’empreses i gremis, etc. 
 

3. Participar en el seguiment i compliment del projecte. El Consell comarcal del Bages 
es coordinarà amb l’Ajuntament de Manresa i amb els respectius serveis locals 
d’ocupació i estarà en contacte permanent amb els seus tècnics. 
 

4. Justificar davant l’Ajuntament de Manresa l’aportació rebuda en la forma i terminis 
establerts en el pacte sisè 
 

 
c) Resta de participants. 
 
La resta d’ens locals participants en el projecte es comprometen a realitzar les accions 
següents: 
 

1. Difusió de l’acció i captació d’usuaris: Els ens locals participants es comprometen a 
fer difusió del projecte mitjançant les tasques de promoció dels serveis locals 
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d’ocupació així com també entre els mitjans de comunicació locals i a captar usuaris 
i fer-ne la diagnosi ocupacional així com posteriors seguiments.  
 

2. Entrevistes de diagnosi. Els ens locals participants, mitjançant els seus serveis 
locals d’ocupació realitzaran les entrevistes i definició d’itineraris personalitzats i el 
seu seguiment així com faran un seguiment de les insercions que s’han dut a terme.  
 

3. Avaluació del projecte. Els participants portaran a terme l’avaluació de les accions 
en què hagi intervingut, i l’avaluació global del projecte. 
 

4. Justificar davant l’Ajuntament de Manresa l’aportació rebuda en la forma i terminis 
establerts en el pacte cinquè. 
 
 

En qualsevol cas, els compromisos de les parts es relacionen, de manera individual, a les 
fitxes que s’adjunten al conveni com a annex número 2, segons el règim de finançament 
que s’hi especifica, i que és vinculant.  
 
Quart. Finançament 
 
El pressupost total de l’actuació és de 114.143,10 euros, dels quals 45.657,24 euros 
corresponen a recursos propis dels participants. El finançament de la present actuació es 
portarà a terme a través d’aportacions pròpies dels ens participants que cofinancien, de 
conformitat amb les quantitats que s’especifiquen a les fitxes de l’annex 2 
 
La resta de l’actuació es finançarà a través d’una subvenció de 68.485,86 euros de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajuts públics que rebi o hagin 
rebut les entitats beneficiàries, sempre i quan el conjunt d’aquests no superin els costos 
totals de l’activitat. 
 
Cinquè. Transferència a les entitats coexecutores   
 
Al marge de les estipulacions fixades en l’apartat 5 del pacte tercer a)  d’aquest conveni, les 
entitats participants rebran les quantitats pactades mitjançant l’atorgament d’una subvenció 
per part de l’Ajuntament de Manresa per l’import i amb càrrec de les aplicacions 
pressupostaries següents: 
 
 

Entitat Import ( 
euros) 

Aplicació pressupostaria 

Consell Comarcal del Bages 12.800,01 241.16.465.00 

Ajuntament d’Artés 1.349,17 241.16.462.00 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar 2.157,30 241.16.462.00 

Ajuntament de Navarcles 1.623,11 241.16.462.00 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 2.068,27 241.16.462.00 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 1.349,17 241.16.462.00 
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El règim jurídic aplicable a aquestes subvencions, les quals s’instrumenten mitjançant 
aquest conveni, serà el contingut en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel quals s’aprova el Reglament 
General de subvencions i l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
En qualsevol cas, l’import definitiu de la subvenció serà determinat una vegada la Diputació 
de Barcelona hagi acceptat la justificació presentada per l’Ajuntament de Manresa i 
transferit la totalitat de la subvenció i que en cas de de ser inferior a l’import fixat en el 
conveni l’Ajuntament de Manresa podrà sol·licitar el reintegrament de l’excés, d’acord amb 
els termes establerts en els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
Sisè. Justificació 
 
Les entitats participants podran realitzar la justificació econòmica del projecte davant 
l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb les actuacions i l’import econòmic assignat per 
cadascuna d’elles, fins el 15 de març de 2019, en cas que no hi hagi pròrroga del projecte. 
En cas que la Diputació de Barcelona atorgui a una prorroga del termini de justificació, 
l’Ajuntament de Manresa comunicarà a les entitats participants el termini màxim de 
justificació, que en cap cas serà amb anterioritat al 15 de març de 2019. 
 
La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprès entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2018, llevat que la Diputació de Barcelona atorgui una 
prorroga del termini d’execució, cas en el qual l’Ajuntament de Manresa comunicarà a les 
entitats el nou període d’execució, que  en cap cas serà amb anterioritat al 31 de desembre 
de 2018. 
 
 
En aquest sentit, hauran de presentar a l’Ajuntament de Manresa dins el termini assenyalat 
un certificat segons el model que s’adjunta com a annex núm. 3.  
 
 
Seran despeses elegibles: 

a) Despeses directes:  
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció ( grups A1 o A2). 

El cost anual màxim conjunt per a tots els ens executors serà de 50.000,00 euros.  
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, 

serveis professionals, etc. 
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o Leasing 

d’equips o espais, etc. 
 
b) Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport 
- Depeses general (subministraments, neteja, material d’oficina, assegurances, etc.) 
- Altre no conseqüència directa de la realització de l’acció. 
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Les factures hauran de seguir els següents paràmetres: 
 

 Les factures emeses que siguin imputades a l’activitat estaran desglossades per 
conceptes, especificant de forma separada els serveis professionals, amb el detall 
d’hores i el preu/hora, els materials i qualsevol altre concepte inclòs. 

 

 En el cas que l’import de la factura no s’imputi íntegrament al projecte, la part de la 
despesa que s’imputa al projecte quedarà clarament separada i identificada, i 
s’especificarà els criteris d’imputació utilitzats. 

 
En qualsevol cas les factures hauran d’estar datades d’acord amb l’establert en el Reial 
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen 
les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d’execució establert. 
 
Justificació tècnica: cadascuna de les entitats col·laboradores entregarà una memòria que 
inclourà una justificació acurada de l’execució de les accions. El termini màxim seguirà el 
mateix criteri que el de la justificació econòmica.  
 
 
Setè. Responsabilitat i deure de col·laboració  
 
Les entitats que formen part d’aquest conveni assumeixen les obligacions de forma 
mancomunada i responen tan sols de la seva participació en el projecte i de l’import de la 
subvenció atorgada. 
 
Totes les entitats signants s’obliguen a executar les accions de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, i a tenir en compte, en la seva 
execució i justificació, tot el que s’estableixi en aquest conveni, acceptant les directrius 
fixades per la Diputació de Barcelona en el Catàleg de serveis 2018 i en indicacions 
metodològiques que la pròpia Diputació pugui anar comunicant durant tot el procés de 
sol·licitud, tramitació, atorgament, cobrament i justificació de la subvenció atorgada. 
 
Les entitats locals garanteixen que les possibles contractacions que puguin efectuar en 
relació al projecte estaran sotmeses al principi de publicitat i concurrència d’acord amb el 
que s’estableix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.   
 
Les accions a què es comprometen totes les entitats participants hauran d’estar executades 
abans de la finalització del termini d’execució del projecte. 
 
Els participants es comprometen a facilitar tota la informació, documentació i justificants que 
els siguin requerits per l’Ajuntament de Manresa en la seva tasca de coordinador, i de 
representant i gestor de la subvenció. 
 
A més, les beneficiàries es comprometen a: 
 

- Donar compliment a les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i no trobar-se incursos en cap dels 
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supòsits de prohibició d’obtenir subvencions determinats en l’article 13 d’aquest text 
legal. 

- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, Ajuntament de 
Manresa i amb la seguretat social i trobar-se al corrent de la justificació de totes les 
subvencions rebudes per l’Ajuntament de Manresa i no trobar-se en cap dels 
supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/203, de 17 de novembre, general 
de subvencions. 

-   Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
intervenció de l’Ajuntament de Manresa, la intervenció general de la Diputació de 
Barcelona o qualsevol altra organisme anàleg i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions i en relació amb la subvenció 
concedida   

- Portar a terme el projecte d’acord amb el pressupost acordat i comunicar a 
l’Ajuntament de Manresa qualsevol desviació pressupostària o modificació que es 
produeixi 

- Tota la documentació justificativa de despeses de contractació externa consistents 
en subministraments o prestació de serveis, independentment de l’import 
d’adjudicació, haurà d’estar disponible per si ho requereix l’Ajuntament de Manresa 
o la Diputació de Barcelona 

-   Els documents justificatius hauran de conservar-se per un període no inferior als 6 
anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions 

- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada 

- Que es troben al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per 
l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament 
que preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

 
Novè. Protecció de dades 
 
Les entitats signants s’obliguen a cedir a l’Ajuntament de Manresa, com a gestor de la 
subvenció, les dades necessàries per a la tramitació i justificació d’aquesta, i a tals efectes 
autoritzen l’Ajuntament de Manresa perquè en faci cessió a la Diputació de Barcelona. En el 
cas de dades personals la cessió s’efectuarà de conformitat amb el previst a la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i el 
Reglament 679/2016, de 27 d’abril de 2016 
 
També autoritzen a l’Ajuntament de Manresa i a la Diputació de Barcelona, a subcontractar 
a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que tinguin 
per finalitat la realització de les actuacions pròpies del projecte.  
  
En qualsevol cas, les totes entitats signants es comprometen a garantir la confidencialitat 
d’aquestes dades. 
 
 
Desè. Publicitat  
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A conseqüència de la subvenció atorgada tots els participants es comprometen a fer 
constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte, en tota la 
documentació impresa  i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la 
inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge corporativa corresponent. 
 
Així mateix, en aplicació de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema 
nacional de publicitat de subvencions i a aquests efectes l’Ajuntament haurà de remetre a la 
BDNS la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes.  
 
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a la Llei 
del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
 
Si l’import de la subvenció supera els 10.000 euros, les persones jurídiques beneficiàries 
hauran de comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques al portal de transparència 
municipal 
 
Dotzè . Mecanismes de seguiment i control 
 
A) Seguiment del projecte: 
 
El sistema i òrgans de seguiment del projecte són els que es relacionen a continuació. Els  
participants amb presència a les reunions i als òrgans de seguiment hauran de designar-hi 
un representant. 
 

 Coordinació interna: L’Ajuntament de Manresa, com a coordinador del projecte, 
designarà un coordinador que serà l’encarregat de coordinar-se amb el tècnic 
prospector del consell comarcal. Aquestes dues persones, al seu torn, es 
coordinaran directament amb els caps responsables d’ocupació dels dos ens i seran 
el contacte permanent amb els tècnics dels SLO comarcals.   
 

 Coordinació externa. Les parts signants designaran un representant  i aquests es 
reuniran com a mínim dues vegades durant l’execució del projecte per fer-ne 
l’avaluació. En aquestes reunions també hi assistiran aquells agents socials que 
considerin necessaris per a una bona avaluació del projecte. El seu funcionament 
s’ajustarà al règim jurídic dels òrgans col·legiats establert a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú i a 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya on el president serà un representant de 
l’Ajuntament de Manresa. 

 
Aquesta Comissió també serà l’encarregada de resoldre, si s’escau, les qüestions 
sobre la seva interpretació o el compliment de les parts. 
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Tretzè Termini de vigència   
 
Aquest conveni entrarà en vigor una vegada signat per totes les parts i la seva vigència 
queda vinculada a l’execució de les accions emmarcades en el projecte, i fins a la 
finalització del mateix, de manera que,  tret d’eventuals modificacions del període 
d’execució- serà fins el 31 de desembre de 2018, llevat que la Diputació de Barcelona 
atorgui una pròrroga a l’Ajuntament de Manresa per a l’execució del projecte.  
 
D’altra banda, un cop finalitzat el període d’execució del projecte, caldrà procedir a la 
justificació de la subvenció de manera que la vigència del conveni es perllongarà fins a la 
tramitació de la documentació de tancament del projecte. 
 
Catorzè. Causes d’extinció 
 
Seran causes de resolució del present conveni, al marge de l’expiració del termini de 
vigència: 
 

 El mutu acord de les parts formalitzat per escrit. 

 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als acords o a 
l’activitat. 

 L’incompliment per part d’algun dels ens participants no implicarà la resolució 
d’aquest conveni, llevat que l’incompliment sigui d’un grau i entitat tal que faci 
inviable i impossible la seva correcta execució. En aquest darrer supòsit, l’ens 
incomplidor quedarà exclòs del conveni i se li exigirà, si escau, la responsabilitat que 
pertoqui, d’acord amb la normativa administrativa que sigui d’aplicació. 

 Qualsevol altra causa legal establerta per la legislació vigent. 
 

En cas d’extinció anticipada del present conveni, la Comissió de valoració haurà d’acordar 
la forma de finalització de les actuacions en curs. 
 
Quinzè. Marc Normatiu.  
 
Aquest conveni es regeix per les seves pròpies clàusules i en tot allò que no estigui previst 
li seran d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, 
Activitats i serveis dels ens locals, així com també les previsions contingudes en el Catàleg 
de Serveis de 2018 de la Diputació de Barcelona.  
  
Així mateix, també serà d’aplicació,  la normativa en matèria de subvencions establerta en 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Setzè. Naturalesa i jurisdicció 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. La resolució de qualsevol controvèrsia en la 
seva aplicació efectiva es derivarà a una Comissió de Valoració, segons el pacte dotzè. Si 
no és possible arribar a un acord, els conflictes es sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, amb tants exemplars com parts 
signants, el dia i lloc assenyalats a l’encapçalament. 
 
 

Per l’Ajuntament de Manresa 
 
Valentí Junyent Torras                                                              José Luis González Leal 
Alcalde                                                                                       Secretari general 

 
 

Pel Consell Comarcal del Bages 
 
Agustí Comas Guitó                                                               Maria Llum Bruno Garcia 
President                                                                                       Secretària general 

 
 
 
 

Per l’Ajuntament d’Artés  
 
Ernest Clotet Berenguer                                                         Montserrat Bach i Pujol 
Alcalde                                                                                       Secretària general 

 
 

Per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar 
 
Montserrat Badia Moreno                                                           Maria Ubach Fuentes 
Alcalde                                                                                       Secretària general 

 
 
 
 

Per l’Ajuntament de Navarcles  
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                            Montserrat Sensat i Borràs 
Alcalde                                                                                       Secretària general 

 

Per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  
 
Joan Carles Batanés Subirana                                           Josep González Ballesteros 
Alcalde                                                                                       Secretari 
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Per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
 
Gil Ariso Planas                                                                         Roser Pons i Llobet 
Alcalde                                                                                       Secretària general 

 
ANNEX 1. MEMÒRIA DE LA SOL·LICITUD 

 
Cal tenir present que es va presentar un projecte per un total de 76.095,40 euros i que 
l’aprovació ha resultat per un total de 68.485,86 euros. Atesa aquesta reducció no és 
obligatori omplir amb totes les accions del projecte sinó que els diferents socis han 
d’executar-ne una part. A tal efecte es fa referència a les condicions de concertació del 
recurs “Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local”  en el marc del 
Catàleg de Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona, on s’especifica que: “A efectes de 
justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient 
de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,60.” 
 
Per tant les entitats, a l’hora d’executar i justificar el projecte, han de prioritzar les accions a 
executar i reajustar el cost total de l’actuació a l’ajut que finalment els hi ha estat atorgat, 
sempre i quan el  contingut tècnic de l’actuació no es modifiqui substancialment. 
 
MEMÒRIA  
 
Nom:  
 
Bages Ocupació +45 (BO+45) 2018 
 
Descripció 
 
Descripció de l’actuació 
 
L’actuació es planteja com un projecte específic d’ocupació adreçat al col·lectiu d’aturats de 
majors de 45 anys del Bages. En el 2016 es va iniciar el projecte com una prova pilot i 
aquesta en seria la tercera edició. S’ha contrastat que és una acció efectiva que s'ha 
d'incorporar als programes que es fan des dels Serveis Locals d'Ocupació. 
 
Amb aquest projecte es pretén millorar l'ocupabilitat i les possibilitats d'inserció de les 
persones majors de 45 anys, prioritzant al seu torn les majors de 55 anys i les que es 
troben en situació de llarga durada (més d'1 any) o molt llarga durada (2 o més anys). El 
projecte es basa en motivar aquest col·lectiu i enfortir-lo per tal que facin una recerca de 
feina més efectiva. 
 
Per aconseguir-ho es dibuixen dues línies de treball: amb el propi col·lectiu d'aturats i amb 
les empreses de la comarca del Bages. 
 

 El treball amb el col·lectiu d’aturats majors de 45 anys es basa en un seguit 
d'activitats d'orientació personalitzada i de formació per tal que puguin encetar un 
procés de recerca de feina amb majors garanties d'èxit. Es vol prioritzar aquell grup 
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de persones menys qualificat, però tampoc no es renuncia a treballar amb persones 
amb perfils més qualificats ja que s'ha detectat que els problemes d'inserció també 
els afecten. Consta en primer lloc d'accions de captació i orientació  individualitzada 
per tal d'assegurar que arriben als Serveis Locals d'Ocupació (és un dels col·lectius 
que sovint ha mostrat més dificultats o reticències per seguir accions). S'insistirà en 
la necessitat de repensar el projecte professional i contrastar si cal reorientar-se cap 
a altres accions. Aquestes accions es basaran el coaching laboral i pretendran, a 
part de definir clarament el projecte professional, motivar el col·lectiu i aconseguir 
que sigui perseverant en la seva recerca de feina. També tindran com a objectiu 
primordial posar de manifest totes les competències adquirides al llarg de la vida i 
com mostrar-les en processos de recerca de feina, valorant si poden ser útils en les 
feines a les que volen optar. D'altra banda es plantegen accions de formació, tant 
enfocades a una capacitació tècnica com en temes TIC.  
 

 L'altra línia de treball es centra en el treball amb les empreses. En el 2017 s’ha 
contractat la realització d’un estudi sobre la “Diagnosi de les necessitats formatives 
de les persones en situació d’atur de 45 anys i més dels perfils laborals que 
demanen les empreses del Bages”. Fruit d’aquest estudi s’han contactat amb 
empreses dels cinc sectors més rellevants a la comarca: comerç i restauració, 
construcció, industria alimentària, industria tèxtil i sanitat, serveis socials i serveis a 
les persones. El sector del metall, també sector rellevant a la comarca, no s’ha 
inclòs en aquest estudi perquè ja s’han portat a terme accions en aquest sector. Per 
aquest any es pretén continuar la tasca iniciada de contacte amb les empreses per 
tal d’impulsar la inserció de persones majors de 45 anys i per definir conjuntament 
les competències i requeriments dels llocs de treball per veure si encaixen amb els 
perfils de majors de 45 anys. Les reticències i estereotips vers la ma d'obra de certa 
edat són molt fortes pel que es considera important sensibilitzar a les empreses per 
tal que valorin i entrevistin candidats de 45 anys o més en els processos de selecció.  
 
Per aquesta edició també es proposa impulsar i gestionar la creació d’una Taula de 
Formació del Bages.  Aquesta Taula és una de les propostes d’acció que es va 
plantejar en la “Diagnosi de les necessitats formatives de les persones en situació 
d’atur de 45 anys i més i dels perfils laborals que demanen les empreses del Bages”. 
Es tracta de crear un espai de coordinació entre tots els agents que ofereixen 
formació per treballar de forma cooperativa i cobrir les màximes àrees formatives 
possibles , a partir de les necessitats del teixit empresarial. A la taula estarien 
convocats: centres i entitats de formació que ofereixen FOAP i  formació 
professionalitzadora (CP), instituts públics i privats, universitats, Serveis Locals 
d’Ocupació, entitats, associacions d’empreses i gremis, etc. 

 
També es proposa fer  2  seminaris de formació sobre el procés de reconeixement i 
d’acreditació de les competències adreçats al personal tècnic dels Serveis Locals 
d’Ocupació de la comarca i el personal de diferents entitats que fa prospecció laboral 
a la comarca. Amb  l’objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar sobre els avantatges 
de l’acreditació de competències entre el col·lectiu de persones de més de 45 anys.  
 
Finalment ens plantegem un eix més modest però també important que seria fer 
alguna/es sessió/ns de treball entre un expert i els prospectors de la comarca per tal 
d'aprofundir en 3 aspectes: a) el coneixement del propi col·lectiu de majors de 45 
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anys, b) els processos de reconversió recents que els ha afectat, les expectatives de 
diversos sectors en un futur proper i c) metodologies d'aproximació a l'empresa per 
afavorir la inserció d'aquest col·lectiu i trencar estereotips. 
 
 
 

Antecedents i justificació 
 
La crisis ha afectat especialment al col·lectiu dels majors de 45 anys i especialment als 
majors de 55 anys. Atenent un informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d'Espanya, 
en el període actual de crisi, l'atur d'aquest col·lectiu s'ha multiplicat, i la meitat dels que 
passen a situació d'aturat no aconsegueixen cap altra feina en els següents 24 mesos pel 
que passen a ser aturats de llarga durada i aturats de molt llarga durada. Un problema greu 
afegit es que el 60% dels aturats no tenen nivells educatius més enllà de l'educació 
obligatòria.  
 
Dins d’aquest col·lectiu trobem moltes persones que assumeixen la major responsabilitat 
econòmica a les llars pel que hi ha un evident risc d'augment de pobresa, no només entre 
aquestes persones concretes sinó també entre les persones dependents econòmicament 
d'ells, pel que aquest tipus d'atur comporta un fort impacte social. De fet, el percentatge de 
població de 45 a 64 anys en situació de risc de pobresa i exclusió actualment supera el 
30% i ha crescut fins a situar-se com el col·lectiu amb major risc, quan tradicionalment 
estava per sota de la mitjana. Totes aquestes dades encara són més preocupants si ens 
acotem al subgrup major de 55 anys. 
 
L’atur bagenc es caracteritza per tenir una elevada presència de població de més de 45 
anys. La presència de persones de més de 45 anys en el col·lectiu de persones 
desocupades és bastant més elevada al Bages que no pas a Catalunya. Així doncs, segons 
la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, mentre que el 54,3% de les 400.373 persones en situació d’atur de Catalunya tenen 
més de 45 anys, el pes del col·lectiu de les persones de més de 45 anys sobre el total de 
desocupats és del 56,9% al Bages al setembre de 2017. 
 
Un tret destacat de la desocupació bagenca és l’elevada presència de la desocupació de 
llarga durada. Segons la Generalitat de Catalunya, a partir de dades de l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social, mentre que el 27,8% de les persones en situació d’atur de Catalunya al 
setembre de 2017 eren persones que feia més de dos anys que estaven desocupades, 
aquest percentatge s’enfila al 32,4%, en el cas del Bages. 
 
Un altre tret diferencial de l’atur bagenc és l’elevada presència de persones amb una baixa 
qualificació professional. Segons la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, mentre que el 14,2% de les persones en situació 
d’atur de Catalunya tenen un nivell d’estudis primaris complert, incomplert o no tenen 
estudis; el pes d’aquest col·lectiu entre les persones en situació d’atur del Bages és del 
17,6%. 
 
 
Tot i la problemàtica exposada, un motiu a destacar per justificar la present proposta és el 
fet preocupant de l'escassa atenció que ha rebut aquest col·lectiu per part de les polítiques 
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actives d'ocupació. Desprès d'una època on des del Fons Social Europeu es va primar 
l'acollida i integració laboral de nouvinguts i l'increment de les taxes d'activitat i ocupació de 
les dones (així com els esforços per assolir una major igualtat en tot allò referent a 
condicions laborals) s'ha passat a una clara estratègia per primar polítiques adreçades a un 
altre grup amb moltes dificultats d'inserció: la gent jove. Així s'ha articulat un ambiciós 
programa de garantia juvenil amb una dotació econòmica molt significativa que ha provocat 
que per exemple, en aquests inicis de 2017 al Bages trobem una àmplia oferta de 
programes de formació i inserció exclusivament per joves  (Plans de Transició al Treball, 
Joves per l'Ocupació, projectes singulars, programes experimentals, oferta de pràctiques 
laborals per joves, bonificacions a les empreses si contracten joves...). La situació pot 
arribar a ser de sobresaturació de places ofertades a joves ja que des de la pròpia xarxa 
d'impulsors de garantia juvenil s'ha assenyalat que el número de joves inscrits i mobilitzats 
actualment és menor al de places previstes. 
 
En canvi tot i anunciar reiteradament el pla “grans actius”, no s'ha acabat d'articular una 
veritable política adreçada al col·lectiu de majors de 45 anys, més enllà de ser el col·lectiu 
prioritari a l'hora de ser contractat per les administracions en el marc del programa de 
formació-inserció per persones no perceptores impulsat pel SOC.  
 
Des del propi Consell Econòmic i Social d'Espanya en canvi s'assenyala la 
importància d'incrementar les mesures per combatre l'atur dels majors de 45 anys. 
Entre diverses accions (la majoria de les quals superen àmpliament les capacitats 
d'actuació dels ens locals) s'incideix en tres tipus de mesures: les polítiques 
d'orientació, les polítiques de visualització de competències i les polítiques de 
formació.  
 
En el primer cas es subratlla la menor participació d'aquest col·lectiu en les 
polítiques d'orientació i les dificultats per aprofitar-les pel que es proposa aplicar 
itineraris personalitzats d'inserció, que tot i que implica una feina més intensiva evita 
els problemes de desmotivació del col·lectiu derivat de les dificultats per seguir 
itineraris estandarditzats. 
 
En segon lloc, la visualització de competències es vincula a l'existència de greus 
estereotips negatius vers els treballadors i aturats de més edat. S'indica l'opció de 
posar en valor les moltes competències de les que disposen, adquirides al llarg de la 
vida tant per la formació que hagin realitzat com sobretot l'experiència. Sovint ni 
empresa ni demandant d'ocupació no saben com aprofitar o mobilitzar totes 
aquestes competències.  
 
Finalment un altre aspecte destacat pel Consell Econòmic i Social es que -
independentment que dominin més o menys competències- són necessàries 
polítiques de formació, tant de formació més bàsica, com transversal com tècnica ja 
que sovint (sobretot en el cas d'aturats provinents de sectors en declivi) cal un 
reciclatge professional.  
 
El projecte que presentem a la present convocatòria per tant vol centrar-se en 
atendre al col·lectiu de majors de 45 anys i realitzar diverses accions d'orientació, 
formació i prospecció per facilitar el seu reingrés al món laboral. Aquesta serà la 
tercera convocatòria demanada per atendre al col·lectiu de majors de 45 anys. En el 
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2016 es va iniciar el projecte com a experiència pilot i en aquest moment encara 
s’estan portant a terme accions de formació, i orientació de la convocatòria del 2017. 
Fins aquest moment s’han atès 130 persones, s’han finalitzat dues formacions en les 
que han participat 23 persones (curs d’alfabetització digital, curs de gestió de 
magatzem inclòs operador de carretons i manipulació d’aliments). Actualment s’està 
realitzant el curs amb Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions  socials, i s’han iniciat sessions de coaching 
individual. 
 
La prospecció ha de posar èmfasi en la contractació d'aquest col·lectiu, fent un pla 
adient de recerca de vacants laborals més fàcils de ser cobertes per les persones 
majors de 45 anys. Després de vàries reunions entre els prospectors comarcals i els 
agents socials i segons l’estudi realitzat en el 2017 s'han acotat diversos sectors 
susceptibles de ser ocupats pel col·lectiu objecte de l'acció i que les hem identificat 
com: indústria alimentària,  logística, magatzem i distribució,...També es tindran en 
compte altres sectors com el comerç i restauració, la indústria tèxtil i  sanitat, serveis socials 
i serveis personals. 
 
 
Objectius i resultats esperats 
 

 Esdevenir un referent (per part dels SLO del Bages) pels aturats majors de 45 anys. 
/ Definir un itinerari personalitzat d'inserció per 200 persones majors de 45 anys.  

 Visualitzar i millorar el capital competencial d'aturats majors de 45 anys. / 
Aconseguir que es formin en oficis 60 persones + Aconseguir que 150 persones 
coneguin el concepte de competència i tinguin clar com millorar-les. 

 Identificar i definir perfils professionals més susceptibles de ser ocupats per majors 
de 45 anys / Captar 50 ofertes pel col·lectiu de majors de 45 anys. 

 
 
 
Col·lectius beneficiaris, grau de cobertura territorial i grau de transferibilitat a altres 
ens. 
 
Amb la present actuació es volen atendre 200 persones majors de 45 anys de tot el Bages. 
El col·lectiu beneficiari és específicament aquest. Dins dels majors de 45 anys no s'exclou 
cap perfil, tot i que es vol posar especial èmfasi en els majors de 55, els aturats de llarga 
durada i les persones menys qualificades (sobretot les que no disposen de qualificacions 
formatives del sistema educatiu reglat). Per tant es vol treballar en diversos subcol·lectius, 
sobretot persones poc formades però no es vol excloure un grup de persones que havien 
treballat de càrrecs Inter mitjos en empreses que han desaparegut o de les que han estat 
acomiadats. 
 
Tot i l'elevat número de persones ja registrades, no es renuncia a fer captació de noves 
persones ja que els tècnics d'ocupació han posat de relleu les dificultats per arribar a aquest 
col·lectiu ja que és un dels que mostra més reticències per acudir als SLO. També posen 
de manifest que és un dels grups a qui més els hi costa reconèixer les pròpies mancances 
o està desmotivat pel que d'entrada és molt poc procliu a fer orientació. Hi ha també casos 
de persones que fa poc temps que han passat a situació d'atur i triguen a arribar als SLO 
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perquè estaven tan poc acostumades a fer recerca de feina que tenien un gran 
desconeixentment dels recursos ocupacionals locals al seu abast.  
 
D'altra banda un col·lectiu que es pot beneficiar de l'acció són les pròpies empreses del 
Bages, especialment les dels sectors abans esmentats ja que podrien disposar d'un grup de 
persones per cobrir vacants laborals. Aquestes empreses potser no s'haurien plantejat 
incorporar persones que els podrien donar gran rendiment i les haurien descartat per 
reticències generals vers aquest col·lectiu però si des del SLO es pot fer una tasca 
d'identificar persones concretes amb competències concretes que els poden encaixar, serà 
més factible pensar que les tindran presents en els seus processos de selecció.  
 
Nom de l’activitat / descripció/ localització/ data prevista 
 

 Taula de formació del Bages. Crear un espai de coordinació entre tots els agents 
que ofereixen formació per treballar de forma cooperativa i cobrir les màximes àrees 
formatives possibles prenent en consideració les necessitats del teixit empresarial. A 
la taula estarien convocats: els centres de formació, instituts públics i privats, 
universitats, Serveis Locals d’Ocupació, entitats, associacions d’empreses i 
gremis,... 

 

 Seminaris de formació sobre el procés de reconeixement i d’acreditació de les 
competències. L’objectiu és donar a conèixer i sensibilitzar sobre els avantatges de 
l’acreditació de competències entre el col·lectiu de  persones de més de 45 anys. Es 
faran 2 seminaris adreçats al personal tècnic dels serveis locals d’ocupació de la 
comarca i el personal de diferents entitats que fan prospecció laboral a la comarca.  
 

 Prospecció centrada en sectors o oficis d’atenció a les persones amb dependència, 
logística i magatzem, indústria alimentaria,.../ Visites a empreses per valorar les 
competències concretes reclamades en aquest oficis, contrastar-les amb les que 
tenen els participants al projecte i captar vacants laborals (i gestionar-les). 
 

 Grup de treball entre empreses i tècnics SLO / reunions entre empreses, agents 
socials i tècnics prospectors, dinamitzades per un expert per conèixer la situació del 
col·lectiu, com encaixa amb el mercat de treball actual i també metodologies per 
apropar-se a les empreses. 

 

 Captació d'usuaris i difusió del projecte / difusió de l'acció i contactes amb agents 
socials per captar persones majors de 45 anys que no coneixen o no acudeixen als 
SLO comarcals. 

 

 Entrevistes de diagnosi i definició d'itineraris personalitzats / diagnosi del nivell 
d'ocupabilitat de cada usuari atenent el seu punt de partida i l'expectativa laboral 
actual (i definició del projecte professional); acord sobre accions a desenvolupar, 
tant les que es programin en el marc del projecte com altres recursos de l'entorn. 

 

 Derivació i/o programació de formació en oficis: d'entrada ens plantegem realitzar i/o 
programar formacions  en l’àmbit de la indústria alimentària (curs d’envasat i 
embalatge en la indústria alimentària,... ), manipulació de  carregues amb carretons 
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elevadors, seguretat alimentaria / manipulació d’aliments,... també es valorarà la 
possibilitat de formació en l’àrea d’atenció client.  A més es centralitzarà  i difondrà 
informació sobre l'oferta formativa al Bages, que actualment és força extensa. 

 

 Beques per capacitació tècnica per als usuaris que vulguin cursar alguna acció 
professionalitzadora en algun centre de la comarca sempre que comporti un cost 
econòmic i l'usuari manifesti explícitament que no pot assumir-lo.  
 
 

 Sessions de formació per a l’acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC)/ amb les sessions de formació en TIC es pretén 
reforçar les accions d’alfabetització digital que es realitzen en els serveis locals. Es 
proposa la realització de dos accions formatives amb l’objectiu que els participants 
adquireixin els coneixements necessaris per presentar-se a les proves per obtenir un 
certificat d’ACTIC nivell I i nivell II. Aquest certificat possibilita l’acreditació d’un 
determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o 
administració. Es contactarà amb centres acreditats per impartir aquesta formació. 

 
 

 Sessions d'orientació per competències / han de permetre que als usuaris 
adquireixin el concepte de competència així com els tipus i tinguin clars quines 
competències han pogut adquirir amb la seva experiència i també com visualitzar-les 
en un procés de recerca de feina.  
 
Sessions de coaching laboral i motivacionals: en funció de la situació de partida de 
cadascun dels usuaris. Han de servir per motivar als usuaris i dotar-los d'eines per 
perseverar i fer més efectiva la recerca de feina. 

 
Mòdul d'orientació on-line: per perfils una mica més qualificats es planteja generar 
un curs d'orientació on-line per tal que puguin fer orientació de manera no 
presencial.   

  
Metodologia 
 
La Taula de formació del Bages. Es vol treballar coordinadament entre els diferents agents i 
organismes existents a la comarca vinculats a la formació.  Impulsar i dinamitzar accions 
conjuntes específiques en termes d’interès compartit que tinguin més sentits abordar des 
d’una òptica comarcal. Anticipar tendències pel que fa a necessitats de formació de les 
empreses i del territori, dels recursos necessaris, interessos i inquietuds dels 
destinataris...Avaluar i desplegar millores en els diferents instruments de gestió en relació a 
l’impuls i millora de la formació. Proporcionar a les persones en situació d’atur la informació 
actualitzada sobre l’oferta formativa que hi hagi a la comarca. 

 
Seminaris de formació sobre el procés de reconeixement i d’acreditació de les 
competències. L’objectiu és donar a conèixer i sensibilitzar sobre els avantatges de 
l’acreditació de competències entre el col·lectiu de  persones de més de 45 anys. Es faran 2 
seminaris adreçats al personal tècnic dels serveis locals d’ocupació de la comarca i el 
personal de diferents entitats que fan prospecció laboral a la comarca.  
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La prospecció es farà seguint l'habitual metodologia, i s'encaixarà amb la taula de 
prospecció que es va crear a partir del projecte de promoció de l'ocupació a la indústria.  
 
Aquest projecte al ser d’àmbit comarcal compta amb la col·laboració i coordinació de tots 
els municipis participants, ja siguin co-executors o col·laboradors en el projecte. Arrel 
d'aquest i d’altres projectes s'ha generat un marc de coordinació estable entre els SLO 
comarcals mitjançant el qual es coordinen la prospecció i s'eviten solapaments en les visites 
i es pot posar fàcilment en comú la informació obtinguda.  
 
Seran les persones encarregades de la prospecció i la pròpia taula la que decidirà les 
empreses concretes a visitar. El contacte amb les empreses del territori, on hi hagi 
possibilitats reals d’inserció per les persones majors de 45 anys, s’informarà a la resta de 
tècnics dels SLO del territori. 
 
Les visites a empreses les realitzaran els tècnic dels diferents municipis i traspassaran la 
informació obtinguda a la resta de tècnics municipals. Es recollirà informació sobre la 
plantilla i els llocs de treball de l'empresa i sobre l'estat de la mateixa i les expectatives 
d’incorporar personal. Al seu torn es passarà informació dels diferents serveis i programes 
dels SLO comarcals. Sobretot però es farà una entrevista en profunditat en relació a les 
competències requerides a diversos llocs de treball relacionats amb la possible formació a 
realitzar per persones majors de 45 anys. Una vegada obtinguda aquesta informació es 
traspassarà als orientadors municipals i es cercaran perfils que puguin mostrar el domini 
d'aquestes competències.  
 
El grup de treball entre empreses i tècnics dels SLO coincidirà amb els membres de la taula 
de prospecció a la que es convidaran empreses concretes que vulgui  acudir. Es detectarà 
algun expert extern en temes d'atur i evolució de mercat de treball i es demanarà que faci 
alguna explicació sobre la futura evolució del mercat de treball i la generació de llocs de 
treball susceptibles de ser ocupats per aquest col·lectiu. Es farà en format jornada o 
seminari. 
 
Es valora la possibilitat de realitzar jornades de motivació pels usuaris en les que podrien 
participar empresaris del territori, i persones que hagin participat en el projecte, amb 
anterioritat, per explicar la seva experiència. També es valora la possibilitat de realitzar 
algunes visites a empreses col·laboradores en el projecte. 
 
 
La captació d'usuaris i difusió del projecte es farà seguint l'habitual feina de promoció dels 
SLO i es demanarà la col·laboració dels diferents agents socials i altres entitats de la 
comarca que treballen temes d’ocupació, perquè facin difusió entre persones que hagin 
perdut la feina i encara estiguin en contacte amb els comitès d'empresa o els propis 
sindicats. També es farà difusió entre els mitjans de comunicació locals a partir d'algun 
anunci o roda de premsa i es publicitarà tot el que es vagi fent a través dels webs dels 
diferents ajuntaments del Bages.  
 
Les entrevistes de diagnosi i definició d'itineraris personalitzats també es faran seguint 
l'habitual metodologia ja emprada als SLO i que al seu torn es basen en XALOC. Sí que cal 
destacar que seran de caire més intensiu i si cal aniran acompanyades de majors 
seguiments. Per l'experiència que s'ha tingut fins ara caldrà una fase inicial de major atenció 
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individual i es mirarà d'anar introduint posteriorment el seguiment grupal per tal de reforçar 
les habilitats dels usuaris i que puguin entendre que la seva situació és compartida amb la 
d'altres persones i evitar sentiment d'excessiva frustració o culpabilitat  
 
 
La derivació i/o programació de formació en oficis és una acció cabdal. Caldrà centralitzar la 
informació dels cursos vigents i motivar als usuaris perquè cursin el que considerin adients 
atenent al seu perfil professional a més s'organitzaran cursets específicament sobre 
conductors de carretons i manipulació d’aliments. En relació a aquests cursets s'ha detectat 
que hi ha un grup de feines, no molt nombroses però que sí poden donar sortida a alguns 
aturats, com són operaris o mossos de magatzem, monitors de menjadors a les escoles, o a 
altres espais que no reclamen de jovent sinó de persones de més edat ja que estan 
adreçades a un públic de gent gran que empatitza més amb els majors de 45 anys. Des de 
diferents SLO han detectat que hi ha ofertes que podrien ser cobertes pels nostre usuaris 
però que són descartats per no disposar d’aquesta formació, requisit obligatori en moltes 
d'elles.  
 
Les beques per capacitació tècnica és una demanda dels agents socials del Bages molt 
ben valorada pels SLO. S'ha detectat que hi ha persones que tot i ser conscients que han 
d'invertir temps en fer formació (i estar disposats a fer-la) no poden cursar-la si implica un 
cost econòmic fer formació, aquesta tingui un cost econòmic per l'alumne (en concepte de 
matrícula o mensualitat, no per desplaçament)i es manifesti que no es pot assumir. En l’any 
2017 s’ha obert la convocatòria d’aquests ajuts. Per l’any 2018 es vol tornar obrir una altra 
convocatòria, i se’n vol revisar les bases. En cas de que no susciti interès aquest 
pressupost es destinaria a la programació de més oferta formativa d’interès per els 
participants del programa.  
 
Sessions de formació en TIC i sessions informatives per promoure la acreditació de les 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Es proposa la 
realització de dos accions formatives amb l’objectiu que els participants adquireixin els 
coneixements necessaris per presentar-se a les proves per obtenir un certificat d’ACTIC 
nivell I i nivell II. Aquest certificat possibilita l’acreditació d’un determinat nivell de 
competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Es contactarà amb 
centres acreditats per impartir aquesta formació. També es volen dur a terme sessions 
informatives grupals informatives per promoure l’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). 
 
Sessions d'orientació per competències: es planteja realitzar un programa de 11 setmanes 
de durada amb una programació de 2 activitats setmanals de 4 hores amb un màxim de 20 
persones . 
 
Es vol proporcionar als participants una sèrie de coneixements i habilitats per tal d’assolir 
els següents objectius: detectar, desenvolupar  i millorar les competències claus, treballar 
l’autoconeixement, posar en valor la motivació i l’actitud en la recerca de feina, crear noves 
estratègies de recerca de feina, preparar i experimentar entrevistes de feina, crear i 
gestionar la pròpia identitat digital professional, treure rendiment de les xarxes socials de la 
recerca de feina virtual. 
 



                            

 

 

  

 

 
Pàgina 39 de 207 

 

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 

    
  

Les sessions de coaching laboral i motivacionals es plantegen sobretot de manera 
individual. Es volen treballar (pels usuaris que ho reclamin) les pors  frustracions personal 
que limiten fer una recerca de feina efectiva. Es farà un pla de desenvolupament personal. 
Per l'experiència que es té als SLO del Bages va molt lligat a l'enfortiment de competències 
i sovint va lligat, ja que és el primer pas per copsar que hi ha algunes competències fluixes 
que cal treballar.  
 
Mòdul d'orientació on-line: per perfils una mica més qualificats es planteja generar un curs 
d'orientació on-line per tal que puguin fer orientació de manera no presencial. Consisteix en 
un sistema d'aprenentatge actiu i participatiu de l'alumne amb exercicis, activitats i 
pràctiques. Es farà a través d'una plataforma informàtica a la que s'hi pot accedir des de 
qualsevol dispositiu amb accés a internet. Agruparà recursos d'aprenentatge però també 
d'interacció i comunicació amb un orientador i amb altres alumnes. Els apartats previstos al 
mòdul són els següents: 
 

 Del currículum vitae al Perfil professional 
◦ Definició del perfil professional i d’una marca personal en base a les 

competències adquirides al llarg de la nostra vida laboral. 
◦ Creació i disseny d’un currículum eficient 
◦ Elaboració d’un perfil professional , clar, entenedor, on destaquin les nostres 

competències professionals i personals . 
 

 Procés de selecció 
◦ Com es fan les entrevistes de feina per competències. 
◦ Com s'avaluen. 
◦ Que són les dinàmiques de grup. 
◦ Com superar amb èxit entrevistes grupals. 

 
 

 El paper de les xarxes socials a la recerca de feina. 
◦ Noves vies per fer contactes. 
◦ Definició del nostre perfil professional a la xarxa. 
◦ Marketing Personal per la recerca de feina. 

 

 Feina 2.0 Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina. 
◦ Definició d’un perfil 10 a Linkedin. 
◦ Que pot fer Twiter a la recerca de feina. 
◦ Portafoli digital. 
◦ Marca personal/identitat digital. 

 
Seguiment i avaluació 
 
En relació a l'avaluació, per una banda es durà a terme una avaluació global del projecte i, 
per altra banda, es durà a terme una avaluació per les diferents accions realitzades. 
 
L'avaluació serà quantitativa, qualitativa i participativa. Quantitativa perquè es farà una 
recollida d'indicadors que serviran per fer un seguiment del projecte i les accions. 
Qualitativa perquè s'elaboraran 2 informes analítics per valorar alguns resultats que no es 
poden copsar simplement amb els indicadors. I, finalment, serà participativa perquè 
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intervindran tots els actors en l'avaluació, tant el personal (a diferents nivells) dels ens 
executors, com els participants (usuaris i empreses). 
 
L'avaluació global del projecte es vol dur a terme per conèixer la utilitat del projecte en sí 
mateix, primant els resultats de millora de l'ocupabilitat i d'inserció generals així com de 
satisfacció del teixit empresarial. Ha de permetre saber si hem fet correctament la captació 
d'usuaris, l'orientació dels usuaris que tenen més problemes per fer recerca de feina, la 
programació de formació i si s'han articulat els mecanismes adients per informar a les 
empreses dels perfils amb els que s'ha treballat.  
 
Els resultats globals del projecte es podrien considerar assolits si s'aconsegueix: 
 

 Visitar 40 empreses.  

 Aconseguir un 25% d'insercions en relació als participants globals al projecte. 

 Implicar 10 empreses en la definició de perfils professionals.  

 Consolidar la taula per la prospecció creada en el projecte de promoció de 
l'ocupació a la indústria.  

 Impulsar la taula de formació del Bages. 
 
A més s'estableixen uns altres indicadors globals (amb el seu corresponent estàndard): 
 

 Número total d'usuaris atesos: 200 

 Usuaris que han realitzat accions d'orientació: 200 

 Usuaris que han realitzat formació: 60 

 Número de sessions realitzades (en relació a les previstes): 100% 

 Número d’hores de formació (en relació a les previstes): 100% 

 Assistència mitjana als cursos: 85% 

 Seguiment de l'alumnat (mitjana de tots els cursos): 3 sobre 5 

 Satisfacció global (mitjana de tots els usuaris): 80% 

 Empreses visitades: 50 
 
També es farà una avaluació final del número d'usuaris que han millorat la seva 
ocupabilitat. Un cop finalitzades totes les accions, orientadors, i experts faran una valoració 
conjunta de la millora de les competències tècniques i d'altres aspectes com: seguretat 
personal (autoconcepte, control emocional i flexibilitat davant canvis), implicació 
(responsabilitat, acceptació del rol d'autoritat, disponibilitat i acceptació de normes), 
autonomia (interès i iniciativa) i nivells d'integració sòcio-laboral (col·laboració grupal i 
treball en equip, acceptació de rols de grup, imatge personal i comunicació grupal). 
 
Per últim, a l’hora de valorar l’evolutiu del projecte, s’analitzarà el compliment del 
cronograma, assenyalant les accions que s'han desviat i els motius que ho provoca. 
 
L'avaluació de les accions es centra en si cadascuna d’elles ha estat executada 
correctament. Es diferencia entre les d'orientació, les de formació i les de prospecció.  
 
Per fer seguiment d'aquestes accions s'utilitzaran sobretot indicadors de processos i de 
resultats. 
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 Accions d'orientació:  
 
Una vegada realitzades les diferents accions d'orientació interessa que els majors de 45 
anys participants: 
  
 

 Tinguin definit un projecte professional i sigui realista 

 Estiguin engrescats a l’hora de dedicar esforços a fer recerca de feina 

 Coneguin el concepte de competència i puguin identificar algunes competències 
transversals, així com exercicis concrets per enfortir-les.  

 Sàpiguen fer un CV correctament i tinguin clar els principals canals de recerca de 
feina al Bages i com mostrar les seves competències en una entrevista de feina. 

 Puguin cercar una oferta de feina per internet i enviar la seva candidatura. 
 
Els tècnics i experts ponderaran el resultat indicant si l'usuari mostra capacitat per cadascun 
dels  punts esmentats. Es basaran en 5 nivells de consecució: 
 
1: Nivell de moltes mancances / escàs domini 
2: Nivell de mancances / poc domini 
3: Nivell de domini correcte 
4: Nivell de millora manifesta / domini satisfactori 
5: Nivell de domini òptim 
 
A més, aprofitant la participació en sessions grupals assenyalaran si els usuaris: 
 

 Intervenen a les sessions amb aportacions coherents 

 Respecten els companys i els torns de paraules 

 Saben fer les tasques en equip assignades durant les sessions 

 Són puntuals 
 
En cas d'assolir els aspectes esmentats, es validaran les accions d'orientació.  
 
A més, es valorarà la satisfacció de l'usuari en relació a les sessions d'orientació grupals i a 
l'eina on-line d'orientació. A tal efecte el tècnic demanarà el grau d'utilitat que l'usuari 
considera que té cada sessió o eina i la dificultat per emprar-la. Valorant els dos aspecte d'1 
a 5 en funció de si ha estat poc o molt 
 

 Accions formatives 
 
S'utilitzarà un sistema similar: d'una banda els docents ponderaran l'aprofitament del curs, 
valorant amb els cinc nivells de consecució abans exposats el domini que l'usuari mostri de 
cada matèria 
cursada. Aquesta ponderació es pot fer a través de tradicionals exàmens, exercicis o 
supòsits pràctics. En el cas de la formació on s'expedeixin carnets encara és més reglada la 
valoració perquè els exàmens són obligatoris i hi ha uns criteris mot estrictes i clars de 
valoració.  
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A l’ igual que en les altres sessions, també es valorarà la puntualitat, el treball en equip, les 
intervencions a les sessions i el respecte als companys. També es valorarà la satisfacció de 
l'usuari-alumne en relació a les classes. 
 
 
 
 

 Accions amb empreses 
 
Es valorarà el número de visites a empreses realitzades i si s'ha pogut fer un fitxa amb el 
perfil de cadascuna de les ocupacions previstes. També es revisarà i validarà la informació 
aportada per l'estudi d’accions formatives adreçades a aquest col·lectiu i necessàries per a 
cobrir llocs de treball del territori.  
 
Com se sol fer en altres projectes també es vetllarà per assolir cert número d'insercions, 
que es fixen en 50 mentre duri el projecte. A més s'intentarà que durant l'any següent a la 
seva execució es puguin inserir 50 persones més. Un cop transcorregut aquest temps es 
farà un seguiment de tots els participants per contrastar quants han pogut consolidar una 
feina o els motius que han dificultat aconseguir-ne una o mantenir-la.  
 
Sistema de seguiment 
  
Es planteja un sistema de seguiment simple. El coordinador serà una persona de 
l'Ajuntament de Manresa de l'equip d'orientació que tindrà una dedicació parcial per dirigir 
aquest programa. 
La funció del coordinador serà d’atenció als usuaris, gestió dels cursos i de la formació a 
centres de treball, interlocutor amb els tècnics dels altres municipis, seguiment dels 
indicadors, i obtenció de resultats més qualitatius.  
 
Durant l'execució del projecte, hi hauran vàries reunions conjuntes entre l’Ajuntament de 
Manresa, el Consell Comarcal i la resta de SLO, a més dels agents socials, que serviran per 
fer l'avaluació general del projecte.  
 
Per aquestes trobades, el coordinador del projecte redactarà un informe assenyalant 
l'evolució de cada acció, els seus punts forts, les febleses i els aspectes de millora. 
 
Una vegada finalitzada l'acció a més aquest informe incorporarà reflexions sobre la utilitat 
real de l'acció  i la implementació amb un criteri de qualitat.  
 
Equip de treball (amb indicació si és propi), volum i àrees de l'estructura dels ens 
implicats  
 
L'equip tècnic que intervindrà en el present projecte forma part dels serveis locals 
d'ocupació de diferents ens del Bages, o seran professionals externs contractats pels ens 
locals del Bages per aspectes puntuals del projecte. Estarà constituït pels següents 
professionals: 
 

 Responsables de les polítiques d'ocupació de l'Ajuntament de Manresa i del Consell 
Comarcal: tindran com a funció vetllar pel correcte desenvolupament de totes les 
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accions; programaran la formació i en farà el seguiment general. Són personal de 
l'estructura pròpia de cadascuna de les organitzacions. 
 

 Tècnics d'Ocupació del Consell Comarcal del Bages, de l'Ajuntament de Manresa i 
dels SLO dels Bages: faran difusió de l'acció i captació d'usuaris. Posteriorment 
faran les diagnosis ocupacionals i els seguiments dels mateixos. Des de 
l'ajuntament de Manresa (en col·laboració amb la resta d'ens) es gestionaran els 
cursos i del seguiment dels mateixos. La prospecció es farà des dels diferents SLO 
fent difusió del programa entre les empreses, les visites serviran també per exposar 
l'acció i el cursos i detectar possibles vacants. S’elaboraran fitxes de competències 
dels llocs de treball susceptibles de ser ocupats per majors de 45 anys. Tot el 
personal dels ajuntaments es propi i tindran dedicació parcial. En el cas de l’estudi 
sobre necessitats formatives en el territori que puguin ser adients per les persones 
majors de 45 anys, s’encarregarà a una empresa externa. 
 

 Monitors i experts. Seran responsables de l'execució de les sessions i dels cursos; 
es buscaran perfils d'experts que coneguin els sectors o les matèries a impartir i 
alhora tinguin experiència pedagògica. Seran experts externs contractats per les 
sessions. 
 
 

 Equip administratiu de l'ajuntament de Manresa. S'haurà d'encarregar de tots els 
tràmits administratius del projecte, tant en la seva execució com en la justificació. És 
personal funcionari de l'ajuntament 

 
Cal dir que l'Ajuntament de Manresa disposa d'un servei local d'ocupació compost per 4 
tècnics de plantilla i 15 tècnics assignats a programes que es troben dins del servei 
promoció de la ciutat. 
 
Al Consell Comarcal del Bages els temes d'ocupació es troben dins el departament de 
promoció econòmica on hi treballen 3 tècnics que s'encarreguen de la dinamització d'una 
web de polígons, de fer prospecció empresarial i de gestionar algun programa d'ocupació 
(com el programa mixt treball-formació). 
 
Pel que fa a la resta d'ens són corporacions petites que compten amb un o dos tècnics de 
promoció que realitzen diferents funcions d'orientació laboral, gestió d'ofertes, emprenedoria 
i en alguns caos dinamització comercial. 
 
 
 
Contractacions i col·laboracions previstes 
 
Les contractacions o col·laboracions previstes són les següents: 
 
- El Consell Comarcal destinarà 14.200 euros a la contractació d'un expert que impulsarà la 
Taula de formació del Bages  i els seminaris de formació sobre el procés de reconeixement 
i d’acreditació de les competències.  
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- L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar destinarà  4.000 euros  a la contractació del tècnic 
perquè el Servei d'Ocupació es un servei subcontractat. 
 
-Els contractes mercantils previstos seran amb centres de formació. Es tracta de cercar 
empreses que disposin d’instal·lacions (aules-tallers), materials, equipaments i experts 
reputats per les formacions en oficis o experts en competències o TIC que puguin 
complementar la formació tècnica amb formació bàsica o transversal. En concret els cursos 
previstos i els costos són els següents: En relació a la formació en oficis en total es 
preveuen uns 16.875 euros per les accions formatives. Tot i que podran variar els cursos en 
funció de les demandes finals captades pels prospectors i les capacitats dels usuaris, la 
previsió inicial és la següent:  
 
*Cursos de logística (continguts relacionats amb gestió de magatzems, manipulació de 
carregues amb carretons elevadors, preparació de matèries primeres, càlculs de costos de 
transports, gestió de fluxos i estocs,...). 6.500 euros. 
 
*Cursos de comerç/ grans superfícies (continguts relacionats amb atenció al client, 
manipulació d’aliments,...).3.500 euros. 
 
*Cursos de la indústria alimentària (continguts relacionats amb operacions bàsiques de 
processos de productes alimentaris, envasament i embalatge de productes alimentaris,..) 
6.875 euros. 
 
*Cursos de TIC: formació en informàtica bàsica i mitja per a la preparació de Actic nivell I i 
Actic nivell II. 4.000 euros. 
 
-Mòduls d’orientació en competències enfocats alhora a la dinamització, motivació i 
apoderament del grup. Es tracta de fer un grup com a màxim de 20 participants que 
assistiran 2 o 3 dies a la setmana en un amb una durada màxima de 12 setmanes  i 
sessions de coaching individual fora de les sessions grupals en hores convingudes, 3 o 4 
sessions per alumne. 25.000 euros.  
 
-En el present projecte en el 2016 es va contractar una empresa que ha desenvolupat un 
mòdul d’orientació on-line. No es descarta alguna petita contractació per fer alguna prova 
adaptant el mòdul o reajustant-lo a les característiques d’algun subgrup concret del 
col·lectiu de majors de 45 anys. L’import però serà molt reduït i no es calcula superior a 
1.000 euros. 
 
-Igualment petit serà l’import per si es vol cercar un expert per fer alguna sessió amb tècnics 
prospectors i agents socials de la comarca per conèixer la situació del col·lectiu de majors 
de 45 anys, el mercat de treball actual i les metodologies per apropar-se a les empreses. Es 
tracta de conèixer sobretot la receptivitat de les empreses vers aquest col·lectiu i possibles 
argumentaris i tècniques per tal que els prospectors tinguin majors expectatives d’èxit a 
l’hora de cercar vacants i mediar en processos de selecció. És tracta de convidar algun 
expert un dia a la taula de prospecció a fer alguna xerrada que pugui anar acompanyada 
d’alguna dinàmica als prospectors i resoldre possibles dubtes. L’import no seria superior a 
500 euros. 
 
Altra informació 
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El projecte s'ha concebut i es pretén implementar a l'àmbit comarcal. Atenent la dimensió 
d'algunes corporacions locals del Bages, els hi és molt difícil assumir pressupost però volen 
derivar usuaris i fer el seguiment de les accions. Per a poder mostrar aquest major grau de 
concertació que no es pot reflectir estrictament amb les cartes d'adhesió adjuntem també 
unes cartes de suport. Aquests altres ajuntaments col·laboraran amb el projecte però no 
seran formalment co-executors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
Fitxes dels compromisos de les parts 
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A. NOM DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 

 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

 

B. TASQUES 

 

 
● Coordinació i gestió 
● Avaluació del projecte 
● Justificació del projecte 
● Difusió de l’acció i captació d’usuaris 
● Entrevistes inicials i selecció 
● Seguiment dels usuaris 
● Organització de tallers de competències 
● Organització de tallers de recerca de feina 
● Organització i seguiment de la formació 
● Captació d’empreses 
● Seguiment de les insercions 
● Participació a les comissions de seguiment del projecte 
● Gestió d’ajudes a majors de 45 anys que vulguin cursar formació no gratuïta  

 

 

C. APORTACIÓ AL COFINANÇAMENT I SUBVENCIÓ ATORGADA 

 
 
 

Aportació total 
(Euros) 

Subvenció ( 
Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en relació 
pressupost 
total de l’acció 

78.564,72 47.138,83 31.425,89 241012000, 241012001, 
241012003, 241016000, 
2411622400, 
2411622699, 
2411646200, 
2411646500, 
2411648100  

68,83 
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A. NOM DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 

 

CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

 
 
 

B. TASQUES 

 

● Suport a la coordinació i gestió 
● Suport a l’avaluació del projecte 
● Suport a la justificació del projecte 
● Suport a la difusió de l’acció 
● Participació a la Comissió de seguiment del projecte 
● Impulsar i gestionar a  la creació d’una Taula de la Formació del Bages. 

 

 
 
 

C. APORTACIÓ AL COFINANÇAMENT I SUBVENCIÓ ATORGADA 

 
 
 
 

Aportació total 
(Euros) Subvenció (Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en relació 
pressupost 
total de l’acció 

21.333,35 12.800,01 8.533,34 420.0.130.00 i 
420.0.160.00 

18,69 
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A. NOM DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 

 

AJUNTAMENT D’ARTÉS 

 
 

B. TASQUES 

 

 Avaluació del projecte 

 Justificació del projecte 

 Difusió de l’acció i captació d’usuaris 

 Entrevistes inicials i selecció 

 Seguiment dels usuaris 

 Seguiment de les insercions 

 
 

C. APORTACIÓ AL COFINANÇAMENT I SUBVENCIÓ ATORGADA 

 
 
 
 

Aportació total 
(Euros) Subvenció (Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en relació 
pressupost total 
de l’acció 

2.248,62 1.349,17 899,45 11. 2410. 13000 
Retribucions 
bàsiques 

1,97 
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A. NOM DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL  I EL VILAR 

 
 

B. TASQUES 

 

 Avaluació del projecte 

 Justificació del projecte 

 Difusió de l’acció i captació d’usuaris 

 Entrevistes inicials i selecció 

 Seguiment dels usuaris 

 Seguiment de les insercions 

 
 

C. APORTACIÓ AL COFINANÇAMENT I SUBVENCIÓ ATORGADA 

 
 
 
 

Aportació total 
(Euros) Subvenció (Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en relació 
pressupost total 
de l’acció 

3.595,50 2.157,30 1.438,20 2018 241 22799 3,15 
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A. NOM DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 

 

AJUNTAMENT DE NAVARCLES 

 
 
 

B. TASQUES 

 

 Avaluació del projecte 

 Justificació del projecte 

 Difusió de l’acció i captació d’usuaris 

 Entrevistes inicials i selecció 

 Seguiment dels usuaris 

 Seguiment de les insercions 

 
 
 

C. APORTACIÓ AL COFINANÇAMENT I SUBVENCIÓ ATORGADA 

 
 
 

Aportació total 
(Euros) Subvenció (Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en relació 
pressupost total 
de l’acció 

2.705,18 1.623,11 1.082,07 9200.13000 
RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 

2,37 
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A. NOM DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 

 

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES  

 
 
 

B. TASQUES 

 

 Avaluació del projecte 

 Justificació del projecte 

 Difusió de l’acció i captació d’usuaris 

 Entrevistes inicials i selecció 

 Seguiment dels usuaris 

 Seguiment de les insercions 

 
 
 

C. APORTACIÓ AL COFINANÇAMENT I SUBVENCIÓ ATORGADA 

 
 
 

Aportació total 
(Euros) Subvenció (Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en 
relació 
pressupost 
total de 
l’acció 

3.447,12 2.068,27 1.378,85 13.920.12001, 
13.920.12100,13.920.12101 

3,02 
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A. NOM DE L’ENTITAT COL·LABORADORA 

 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA  

 
 
 

B. TASQUES 

 

 Avaluació del projecte 

 Justificació del projecte 

 Difusió de l’acció i captació d’usuaris 

 Entrevistes inicials i selecció 

 Seguiment dels usuaris 

 Seguiment de les insercions 

 
 
 

C. APORTACIÓ AL COFINANÇAMENT I SUBVENCIÓ ATORGADA 

 
 
 

Aportació total 
(Euros) Subvenció (Euros) 

Cofinançament 
(Euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

% en relació 
pressupost total 
de l’acció 

2.248,62 1.349,17 899,45 04. 04.433.13000, 
04.433.15000, 
04.433.16000 

1,97 
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ANNEX NÚM. 3 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
  
5.1 Aprovar la convocatòria i les bases del concurs de mobilitat horitzontal per la 
provisió d’una plaça d’agent de la policia local (exp. 1409/2018) 
 

Primer.- Donat que actualment existeixen dues places d’agent de la policia local vacants i 
que es creu necessari cobrir-ne una mitjançant un concurs de mobilitat horitzontal, per 
garantir la idoneïtat de l’aspirant que ocupi la plaça ja que tindrà l’experiència i la formació 
adequada per ocupar-la, la qual ha estat ocupada per un agent seleccionat amb el mateix 
sistema i que ha renunciat a la plaça, es fa necessari tornar a realitzar la corresponent 
convocatòria. 
 
Segon.- Vista la providència del Regidor de Seguretat Ciutadana i l’informe de la Tècnica de 
RRHH, que obrant a l’expedient. 
 
Tercer.- Donat que s’han redactat unes bases per regir el procediment esmentat. 
 
Quart.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases del concurs de mobilitat horitzontal per la 
provisió d’una plaça d’agent de la policia local. 
 
Segon.- Publicar la convocatòria i les bases integres al Butlletí Oficial de la Província i 
extracta de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial 
del Estado. 
 
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. 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL PER 
LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

 
PRIMERA.  OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
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Aquestes bases tenen per objecte  la regulació del procediment per a la provisió, pel 
sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una  plaça d'agent de la policia local, 
enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala 
bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la 
relació de llocs de treball i la legislació vigent. 
 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 
16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS 
 
1. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits 
següents: 
 
a) Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta de municipis 

de Catalunya. 
 

b) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la 
mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria o, si escau, en una d’equiparada.  
 
c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o 
graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o 
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent 
o superior. 
 
d) Haver complert 18 anys i no passar l’edat de jubilació ordinària. 
 
e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les 
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que 
l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 
 
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 
normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 
 
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B. 
 
h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
 
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. 
 
2. No poden prendre part en aquest concurs de mobilitat horitzontal el personal funcionari 
que es trobi en alguna de les situacions següents: 
 

a) Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions. 
b) Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament com a 

conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció. 
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c) Els qui ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència 
mínima. 

 
TERCERA. SOL·LICITUDS  
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre 
General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des 
del següent al de l’última publicació de la convocatòria al BOP,  extracta de la convocatòria 
al DOGC i al BOE, i s'han d'adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-
se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels  
requisits exigits en la base segona i que prenen el compromís de portar armes de foc, 
d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent. 
 
Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies 
del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació 
acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la seva valoració. Tots els documents s’han de 
presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades. 
 
Les sol·licituds han d’anar, igualment, acompanyades d’una certificació lliurada per l'òrgan 
competent de l'Administració pública de procedència, que acrediti la condició de funcionari 
de carrera del concursant, cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball 
que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat, i d’una declaració jurada de 
no estar afectat per cap dels supòsits d'incompatibilitat que regula la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre. 
 
Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10 euros que han de ser satisfets prèviament 
pels aspirants en el moment de presentar la sol·licitud, a la qual han d'adjuntar el 
corresponent resguard acreditatiu del pagament. 
 
QUARTA.  LLISTA D'ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o 
autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes 
d'aspirants admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es troben 
exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i exclosos i s’ha 
de determinar el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis. 
 
L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o 
reclamacions possibles. 
 
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició 
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta 
dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 
desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i 
no caldrà tornar a publicar-la. 
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CINQUENA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
La comissió de valoració és l’òrgan competent per efectuar la valoració dels mèrits i les 
capacitats de les persones candidates que es presentin a les convocatòries de concurs de 
mobilitat horitzontal. 
 
La comissió de valoració estarà integrada per un nombre senar de persones designades 
per la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució: 
 

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa 
corporació. 

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria. 
c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi haurà 

com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i una altra 
per la Direcció General d’Administració de Seguretat.  

 
En cas que el secretari no sigui membre de la comissió, actua amb veu però sense vot. 
 
La comissió de valoració ha d'estar integrada, a més, pels membres suplents respectius 
que han de ser designats conjuntament amb els titulars. 
 
5.2 La designació de la comissió s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com 
a mínim 15 dies abans de les proves. 
 
La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del 
secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 
 
5.3 La comissió pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense 
vot per debatre, en les sessions de la comissió, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a 
les matèries de la seva competència. 
 
5.4 Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria 
tercera. 
 
SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
La selecció consisteix en la puntuació, per part de la comissió de valoració, dels mèrits i 
capacitats  al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem 
establert en aquesta convocatòria, així com la superació de les proves que igualment 
s’estableixen com a forma d’acreditació d’aquells mèrits i capacitats o de les condicions i 
requisits exigits per a poder-hi participar. 
 
6.1 Mèrits i capacitats: 
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La comissió de valoració puntuarà els mèrits al·legats  i acreditats documentalment pels 
aspirants, d'acord amb el barem següent: 
 
A)  Antiguitat: 
 
Per haver exercit com agent de la policia local o categoria equiparada d’altres cossos 
policials, per cada mes complert................ 0,2 punts, fins a un màxim de 4. 
 
B) Titulacions acadèmiques: 
 

C.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,5 punts. 
C.2 Diplomatura universitària o equivalent.......... 0,75 punts. 
C.3 Llicenciatura universitària............................. 1 punt. 

 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 
C) Formació professional: 
 

C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o per les 
acadèmies oficials de la resta de cossos policials, realitzats amb aprofitament, sense que 
pugui comptabilitzar-se el curs de formació bàsica o d’accés a la categoria d’agent, fins a 
un màxim de 3 punts: 

 
- Per cursos de durada fins a 25 hores: 
  per cada un......................................... 0,15 punts. 
 
- Per cursos de 26 a 50 hores: 
  per cada un......................................... 0,25 punts 
 
- Per cursos de 51 a 100 hores: 
  per cada un ........................................ 0'4 punts 
 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: 
  per cada un........................................  0,5 punts. 

 
C.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb 
aprofitament,  fins a un màxim d'1 punt 

 
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si 
no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 hores. 
 
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
 
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim 
d’0,5 punts. 
 
E)  Recompenses i distincions 
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Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta 
de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la 
categoria d’agent. Fins a un màxim d’0,5 punts. 
 
La puntuació total de la valoració de mèrits i capacitats no pot ser, en cap cas, superior als 
10 punts. 
 
6.2 Proves:  
 
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis i a la web 
municipal, com a mínim, amb 15 dies d’antelació.  
 
La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel 
tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per 
qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. 
Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats. 
 
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament. 
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran 
definitivament exclosos del procés selectiu. 
 
Si la comissió de valoració té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament 
els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 
podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es 
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents. 
 
1. Prova de coneixements professionals. 
 
Consistirà en resoldre per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, un supòsit pràctic que es 
proposarà en relació amb les funcions pròpies dels agents de la policia local. La comissió 
de valoració pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els 
aclariments que consideri oportuns. 
 
2. Prova d’aptitud física. 
 
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, 
rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex 1 
d’aquestes bases. 
 
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat 
mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries 
per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió 
automàtica de l’aspirant del procés selectiu. 
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Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en educació física. 
 
3. Prova psicotècnica. 
 
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits  de validesa i 
fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població 
que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
 
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat 
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 
 
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal 
dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les 
entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 
 
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. 
 
4. Coneixements de la llengua catalana. 
 
Consisteix en la realització d'exercicis  de coneixements sintàctics i de comprensió de la 
llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que 
permeti valorar-ne els  coneixements orals.  
 
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins 
el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català 
(B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent 
o superior.  
 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin 
participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de 
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància. 
 
Per realitzar aquestes proves, la comissió de valoració ha de comptar amb l’assessorament 
de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
 
5. Proves mèdiques. 
 
Consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses col·legiats, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions 
mèdiques establertes en l’annex 2 d’aquesta convocatòria. 
 
SETENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS  
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1 ) No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de 
les places convocades. 
 
2 ) Totes les proves són obligatòries i eliminatòries. 
 
La primera prova es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els i les aspirants 
que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts. 
 
La segona prova es qualificarà com a apte o no apte. Per ser declarat apte cal obtenir cinc 
o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada 
en zero punts comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu. 
 
La tercera i la quarta prova es qualificaran d’apte o no apte cadascun d’ells.  
 
La cinquena prova es qualificarà d’apte o no apte. 
 
3) La puntuació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes en les 
proves, els mèrits i capacitats. 
 
4) Prèviament a la realització de la cinquena prova, el tribunal farà públic una llista 
ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els 
primers de la llista, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el 
reconeixement mèdic.  
 
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al 
tribunal un informe de cada un dels aspirants. 
 
En cas que algun aspirant no superi la cinquena prova, el tribunal cridarà el següent de la 
llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi, fins a arribar al nombre 
igual de places a cobrir. 
 
VUITENA. LLISTA D'APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT 
 
Un cop finalitzada la qualificació dels i les aspirants, la comissió de valoració publicarà la 
llista d'aprovats por ordre de puntuació total, tenint en compte que no podrà declarar 
superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades, i 
l'elevarà al president de la corporació o regidor delegat, si s'escau, perquè formuli la 
proposta de nomenament i d'adscripció corresponent. 
 
Els aspirants proposats per a la seva adscripció, presentaran al Registre general de 
l'Ajuntament, dins del termini de 20 dies naturals a comptar del dia en què es faci pública la 
llista d'aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits 
exigits a la base segona de la convocatòria.  Les persones que no presentin la 
documentació dins del termini indicat, tret dels casos de força major, no podran ser 
nomenats i s'anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en 
què hagin pogut incórrer per falsedat en la seva  instància. 
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Un cop aprovada la proposta per part de l'alcalde o regidor delegat, els concursants 
nomenats hauran de prendre possessió de la plaça en el termini d'un mes a comptar de la 
data de notificació del nomenament. 
 
La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua de 
tots els drets. 
 
NOVENA.- TAULA D’AVALUACIÓ DOCUMENTAL.   
 
Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de 
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de 
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés 
documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin les 
proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del 
tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el termini 1 
any després de la vigència d’aquesta. 
 
DESENA. INCIDÈNCIES 
 
La comissió de valoració queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per 
prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  
 
ONZENA. RECURSOS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el 
termini de dos mesos. 
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
ANNEX 1 

 
PROVES FÍSIQUES 
 
1. Course navette 
Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada 
per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres. 
 
2. Llançament de pilota medicinal 
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues 
mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el 
talons ni les puntes dels peus (2 intents) 
 
3. Abdominals en 1 minut 
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al 
clatell i els peus subjectats. 
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4. Salt vertical 
Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins 
tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents). 
 
5. Velocitat 
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres. 
 
Barem d'aptitud física homes 
 

Punts 
Course 
Navette Llançament Abdominals Salt vertical Velocitat Punts 

10 13 12 65 50 6"7 10 

9 12 11 60 48 6"9 9 

8 11 10.5 55 46 7"1 8 

7 10 10 50 44 7"4 7 

6 9 9 45 42 7"8 6 

5          8.5              8 40 40 8"4 5 

4 8 7.5 35 38 8"8 4 

3          7.5              7 30 36 9"1 3 

2 7 6.5 25 34 9"3 2 

1          6.5 6 20 32 9"6 1 

 
Barem d'aptitud física dones 
 

Punts Course  Navette Llançament Abdominals Salt vertical Velocitat Punts 

10 10 8 55 44 7"6 10 

9 9 7 50 42 8" 9 

8          8 6.5 45 40 8"4 8 

7 7 6 40 37 9" 7 

6           7.5 5.8 35 35 9"2 6 

5 6 5.5 30 30 9"5 5 

4           5.5 5 25 28 9"7 4 

3 5 4.5 20 24 9"8 3 

2 4.5 4 15 20 9"9 2 

1 4 3.5 10 18 10 1 

 
Correcció per edats  Punts homes   Punts dones 
 
De 18 a 25 anys   0    0 
De 25 a 30 anys   0,50    1 
Més de 30    1    1,50  
 
ANNEX 2  

 
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES 
 
I. ANTROPOMETRIA: 
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—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 
20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 
 
—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en els homes, i 
als 3 litres en les dones. 
 
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
 
—1  Aparell circulatori 
 
1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment 
de la seva causa. 
1.2  Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5  Insuficiència coronària. 
1.6  Pericarditis activa o residual. 
1.7  Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8  Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 
 
—2  Aparell respiratori 
 
2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria. 
2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, 
pleures o tòrax. 
 
—3  Aparell genitourinari 
 
3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2  Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4  Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
—4  Aparell digestiu 
 
4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4  Úlcera gastroduodenal. 
4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants. 
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—5  Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció 
policial. 
 
—6  Aparell locomotor 
 
6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el 
coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici 
de les funcions policials. 
 
—7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
 
7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 
adequat comportament social i laboral. 
7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que 
incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 
7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de 
metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8  Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9  Trastorns de la son.  
 
—8  Glàndules endocrines 
 
8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2  Diabetis mellitus. 
 
—9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o 
parasitària). 
 
—10  Òrgans dels sentits 
 
10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3  Queratotomia radial. 
10.4  Despreniment de retina. 
10.5  Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7  Discromatòpsies. 
10.8  Glaucoma. 
10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la 
prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
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10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 4.000 
Hz a 45 dB. 
10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el 
bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13  Trastorns en la parla. Quequesa. 
 
 
 
—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines 
11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre 
la funció policial. 
11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció 
policial o facilitar la identificació. 
11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici 
de la funció policial. 
 
—12  Altres 
12.1  Processos neoplàsics. 
12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
12.3  Malalties autoimmunes. 
12.4  Diàtesi al·lèrgica. 
12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre 
la funció policial. 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
6. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
6.1 Atorgament de llicència d’obres menors  (exp. 1168/2018) 
 

Procediment:   1168/2018 
Promotor:  SANCHEZ SIMON INOX S.L. 
Domicili:   Carrer Coll, 32 - 08272 SANT FRUITOS BAGES 
DNI:   B 66859422 
Objecte:  Escomesa contra incendis 
Emplaçament: C/ del Coll, 32    – 08272 SANT FRUITOS DE BAGES 
Ref. Cadastral: 6660102DG0265N0007HK 
 
Primer.- En data 31 de juliol de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RC- 4482, l ‘empresa 
SANCHEZ SIMON INOX S.L.  sol·licita llicència d’obres pels treballs d’obres menors a dalt 
referenciats. 
 
Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics emès el 2 d’octubre de 2018, amb adhesió del 
Secretari a la proposta 
 
Tercer. Vist l’informe d’intervenció, obrant a l’expedient. 
 
Quart.-  Vist allò establert per l’article 79 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme i 
concordants de les normes urbanístiques del Pla General d’ordenació urbana municipal. 
 
Cinquè .- S’ha emès el corresponent full de liquidació de l’impost i la taxa. 
 
Sisè .- Atès que, el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicencies que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors, atorgades. 
 
Setè.-  Atès que aquesta Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la 
llicencia, a tenor dels arts. 21.1 q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local, i l’art. 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Vuitè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent : 
 

- Òrgan delegant :            l’Alcalde 
- Data delegació :            18 de juny de 2015 
- Número Decret/acord :  480 
- Publicació al BOPB :     3 de juliol de 2015 

 
S’ ACORDA : 
 
Primer.- Atorgar a l’empresa SANCHEZ SIMON INOX S.L. ,  la llicència urbanística 
municipal d’obres sol·licitada, amb les següents observacions :  
 
1.- Els residus resultants, cal lliurar-los a gestor de runes autoritzat, o bé a la deixalleria 
municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
2.- Cas d’haver d’ocupar la via pública amb qualsevol mitjà auxiliar, caldrà sol·licitar amb 
una antelació mínima de 120 hores (5 dies) la corresponent llicència d’ocupació de la via 
pública, fent esment dels dies previstos, la superfície ocupada o de vol , croquis esquemàtic 
de l’ocupació o de vol, els elements de protecció i senyalització, i aportar assumeix tècnic 
en cas necessari. En cap cas, es podrà ocupar la via pública sense està en possessió de la 
llicència esmentada.  
En els casos que sigui necessària la instal·lació de bastides superiors a 2 metres d’alçada 
serà necessari aportar una projecte tècnic signat per un tècnic competent amb el 
corresponent assumeix de direcció tècnica. 
 
3.- Si com a conseqüència de l’execució de les actuacions, o de l’ocupació de la via pública 
resulta malmès qualsevol element de la via pública (inclosos elements de façana - 
enllumenat públic), s’haurà de reparar per part del titular de la llicència a la finalització les 
obres. 
 
Segon.- Fixar en sis mesos el termini d’iniciació de les obres objecte de la llicència, en tres 
mesos, el termini màxim d’interrupció, i en un any, el termini del seu acabament, d’acord 
amb el que disposen les normes urbanístiques del Pla general. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació 2018/0000004229 de 24.46 € en concepte d’impost sobre 
construccions  i de 33,00 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances fiscals núm. 
5 i 21.  
 

Descripció Tarifa  Base imposable       Tarifa       Import 

ICIO     690,84 €         3,54%        24,46   € 

Taxa     690,84 €         0,64%        33,00   € 
( quota mínima ) 

 
Quart.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Cinquè.- Declarar que, respecte a les disposicions sobre llicències, comunicacions o 
declaracions responsables: 
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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. 
 
Sisè.- Declarar que, respecte a les disposicions sobre liquidacions tributàries : 
 
- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
7. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
7.1 Finalització de llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de parcel·les 
en el marc del projecte “Horts socials a Sant Fruitós” i la devolució de la fiança del 
contracte (exp. 529/2016) 
 

Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de setembre de 
2016, es va adjudicar per un termini de dos anys, les següents llicències d’ús privatiu per a 
l’ocupació temporal en el marc del projecte “Horts socials”: 
 
Sra. MERCÈ CASE MORALEDA*** amb DNI 39320432-T***: parcel·la referenciada amb el 
núm. 7 del plànol d’ubicació i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 
 
Sra. PATRICIA SANCHEZ CASE*** amb DNI 39378947-A***: parcel·la referenciada amb el 
núm. 6 del plànol d’ubicació i distribució de parcel·les del plec de clàusules administratives. 
 
Segon. En data 10 de novembre de 2016, prèvia constitució d’una fiança de 60 €, es va 
procedir a la formalització entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Sra. Mercè Case 
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Moraleda*** de la llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de parcel·les en el marc del 
projecte “Horts Socials a Sant Fruitós de Bages”. 
 
Tercer. En data 11 de novembre de 2016, prèvia constitució d’una fiança de 60 €, es va 
procedir a la signatura entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Sra. Patricia 
Sanchez Case*** del contracte d’ús privatiu per l’ocupació temporal de parcel·les en el marc 
del projecte “Horts Socials a Sant Fruitós de Bages”. 
 
Quart. Vista la instància presentada en data 12 de novembre de 2018 (2018-E-RC-6357) 
per la Sra. Mercè Case Moraleda***, en la que sol·licita la devolució de la fiança de l’hort. 
 
Cinquè. Vista la instància presentada en data 12 de novembre de 2018 (2018-ERC-6358) 
per la Sra. Patricia Sanchez Case***, en la que sol·licita la devolució de la fiança de l’hort. 
 
Sisè. Atès que d’acord amb la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
per a la concessió de llicències d’ús privatiu per l’ocupació temporal de parcel·les en el 
marc del projecte “Horts Socials a Sant Fruitós de Bages”, es retornarà a la finalització de la 
llicència d’ús privatiu de la parcel·la, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals. 
 
Setè. Vist els informes emesos en data 15 de novembre de 2018, per l’arquitecte tècnic 
municipal (adjunts  com a annex 1 i 2) en que es desprèn que un cop realitzada visita als 
esmentats horts s’aprecia que durant el termini en què ha estat utilitzats no s’han produït 
danys o desperfectes. 
 
Vuitè. 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. Declarar la finalització de les següents llicències d’ús privatiu per a l’ocupació 
temporal en el marc del projecte “Horts socials”: 
 

- Sra. MERCÈ CASE MORALEDA*** amb DNI 39320432-T***: parcel·la referenciada 
amb el núm. 7 del plànol d’ubicació i distribució de parcel·les del plec de clàusules 
administratives. 

 
- Sra. PATRICIA SANCHEZ CASE*** amb DNI 39378947-A***: parcel·la referenciada 

amb el núm. 6 del plànol d’ubicació i distribució de parcel·les del plec de clàusules 
administratives. 

 
Segon. Procedir a la devolució de les esmentades fiances presentades. 
 
Tercer. Notificar individualment el present acord als titulars dels contractes, als serveis 
tècnics i a la Intervenció – tresoreria. 
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Quart. Declarar que: 
 
L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs 
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el 
termini de dos mesos. 
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la 
competència en el termini d’un mes. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret. 
 
 
Annex 1. Informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en relació al hort social 
número 6 
Annex 2. Informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en relació al hort social 
número 7 
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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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(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
7.2 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1562/2018) 
 

Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de Serveis 
Socials (registre d’entrada núm. 6083/2018). 
 
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, 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 225 € 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 
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071/2018 39407871-Q*** 225 € Ajut per lloguer 
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  
 
 
7.3 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1627/2018) 
 

Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de Serveis 
Socials (registre d’entrada núm. 6177/2018). 
 
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 
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- 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, 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 120 € 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 

077/2018 46334888-P*** 120 € 
Tractaments mèdics 

(ulleres) 
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 aquest acord als interessats i donar trasllat als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció perquè formalitzi els pagament aprovats en el present acord. 
 
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  
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7.4 Concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1574/2018 i 1701/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 6129/2018 i 6529/2018). 
 
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 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, 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 125,49 € amb càrrec 
a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les persones que es 
relacionen tot seguit: 
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

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

de Pagament 

78/2018 1574/2018 X8035163K*** 65,49 € Subministraments 
Compte 

corrent usuària 

80/2018 1701/2018 39343684E*** 60,00 € Material escolar 
C/C CEIP 

Pla del Puig 

 
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 aquest acord als interessats i donar trasllat als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció perquè formalitzi els pagaments aprovats en el mateix. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

8.ÀREA DE CULTURA I FESTES 
  
8.1 Aprovació del contracte privat d’interpretació artística per la realització d’un 
concert musical al Pavelló municipal d’esports a càrrec del grup musical Els Catarres 
el dia 25 de gener de 2019; i aprovació de la despesa associada (exp. 1571/2018) 
 
Primer. Vistos els informes propostes de contracte menor que s’adjunten com a annex 1 al 
present, i dels quals se’n desprèn que en motiu de la celebració de la Festa Major d’Hivern 
2019, és voluntat municipal incloure en els actes programats la realització d’un gran concert 
al pavelló d’esports municipal, el divendres 25 de gener de 2019. Aquest concert enguany 
aniria a càrrec del grup musical Els Catarres, representats legalment per Arts Manager, S.L. 
 
La motivació de contractar aquest esdeveniment és impulsar les activitats destinades al 
públic juvenil, i per això es s’ha optat per organitzar un concert musical amb un grup de 
reconegut prestigi entre els joves. 
 
Segon. Paral·lelament des de l’àrea de cultura estan tramitant el corresponent expedient 
d’aprovació d’establiment del preu públic per a aquesta actuació. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. De conformitat amb l’article 25.1.a) apartat primer de la Llei 9/2017, els contractes 
d’actuacions artístiques tenen la consideració de contractes privats. 
 
Cinquè Atès que la present contractació es tramita de forma anticipada de conformitat amb 
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l’art. 117.2 de la LCSP atès que es preveu que el contracte es formalitzi en l’exercici 
anterior a l’inici de les seva execució, quedant sotmesa l’adjudicació a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit suficient en el pressupost municipal del 2019. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.  Adjudicar els contractes menors de serveis, i privat d’interpretació artística, que es 
detallen a continuació per dur a terme l’actuació del grup musical Els Catarres al pavelló 
municipal d’esports, amb el següent detall, i autoritzar-ne les despeses que se’n deriven 
 

- Contractació del grup Els Catarres a favor de Arts Manager, S.L. per import de 
18.150,00 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que 
consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-
proposta de contracte menor. 

- Contractació de les despeses associades al concert del grup musical els Catarres, 
les quals consten en l’informe-proposta de contracte menor que s’adjunta al present. 
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Segon. Aprovar i diligenciar d’aprovació el text del contracte per la realització del concert 
dels grup musical els Catarres, dins els actes de la festa major d’Hivern 2019.  
 
Tercer Declarar que la present contractació es tramita de forma anticipada de conformitat 
amb l’art. 117.2 de la LCSP, atès que el contracte s’adjudica en l’exercici anterior a l’inici de 
les seva execució, quedant sotmesa dita adjudicació a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit suficient en el pressupost municipal. 
 
Quart. Comunicar el present acord a les empreses adjudicatàries , a Intervenció- Tresoreria 
i al Tècnic de cultura. 
 
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: Informe propostes de despesa 
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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  
 
 
8.2 Autorització per la celebració de la fira de Santa Llúcia (exp. 1692/2018) 
 

Primer. En data 19 de novembre de 2018 (registres d’entrada 2018-E-RC-6516) el Sr. 
Josep Sanfeliu Sarri, en representació de l’entitat Col·lectiu Recerca Històrica, formalitza la 
sol·licitud d’autorització per dur a terme la. Fira de Santa Llúcia (fira d’artesans i artistes 
locals) el diumenge 16 de desembre de 2018, a la plaça de l’església,  c/ Sant Antoni i el 
pàrquing de la Rectoria Vella, en horari de 9:00 a 16:00 hores, així mateix es sol·licita 
material municipal. 
 
Segon. En data 26.11.2018  la sol·licitud van ésser objecte de valoració per la Comissió de 
coordinació d’activitats en espais públics municipals, segons acta que s’incorpora a 
l’expedient. 
 
Tercer. L’ocupació sol·licitada es troba subjecte a llicència o autorització de conformitat a 
l’establert als articles 56 i següents del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL) i article 12 de l’Ordenança de 
convivència ciutadana; atès que constitueix un ús comú especial de béns de titularitat 
municipal. 
 
Quart. Atès que la competència per l’atorgament d’aquesta llicència està  delegada a la 
Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  

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

Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura, en ús de les competències que té 
delegades, que elevi a la Junta de Govern Local els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Atorgar al Col·lectiu de Recerca Històrica autorització per la realització de 
l’activitat Fira de Santa Llúcia, diumenge 16 de desembre de 2018, de 9:00 a 16:00 
hores plaça de l’església,  c/ Sant Antoni i el pàrquing de la Rectoria Vella; d’acord amb les 
següents condicions: 
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 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. 
 

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

 L’organitzador haurà de posar-se en contacte dies abans de l’activitat amb el servei 
de la Policia Local, per coordinar el bon desenvolupament de l’activitat. 

 

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

 L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja de l’espai ocupat i haurà 
de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar, tenint en compte que 
no es podran utilitzar productes de vidre o perillosos a l’espai temporalment ocupat. 
 

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

 
Segon. Autoritzar la cessió del material municipal que es detalla: 
 
Escenari  4 x 3m.    35 Taules rectangulars de plàstic   
1 contenidor d’envasos   70 cadires de plàstic (76x183) 
1 contenidor de rebuig   6 tanques 
1 contenidor de paper   1 contenidor de vidre 
 
     
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. 
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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  
 
 
 
8.3 Actualització de les dades de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la 
Llar d’Infants les Oliveres, al Registre municipal d’entitats i associacions  (exp. 
1667/2018) 
 

Primer. Mitjançant instància presentada per Ferran Vilella Arroyo, que diu actuar en 
representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Llar d’Infants les Oliveres 
amb registre d’entrada 2018-E-RC-5376 del 27 de setembre 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 de Mares i Pares d’Alumnes de la Llar d’Infants les Oliveres 
consta inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 
30597 del registre de Barcelona, en data 07-06-2005 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 de Mares i Pares d’Alumnes de la Llar 
d’Infants les Oliveres amb NIF: G-63873186 segons les dades bàsiques següents: 
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Junta Directiva: Anna Vilaseca Vilaseca (tresorera), David Romacho Rosell 

(Vicepresident), Ferran Vilella Arroyo (President), Pablo Lopez Basanta (Secretari) 

 
Segon. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant. 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
S1. Aprovar definitivament la reparcel·lació voluntària de la UA 14 Carretera d’Artés, 
promogut per Peinaje del Rio Llobregat SLU (EXP. 548/2015). 
 
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. La Junta de Govern Local en sessió de data 5 d’octubre de 2015, va acordar 
sotmetre a informació pública l’escriptura de reparcel·lació voluntària de la UA 14 Ctra. 
d’Artés i va supeditar l’aprovació definitiva de la reparcel·lació a l’aprovació definitiva el 
projecte d’urbanització. 
 
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al diari 
Regió-7 de data  21 d’octubre de 2015 , Butlletí Oficial de la província de data 22 d’octubre 
de 2018, tauler d’anuncis i seu electrònica municipal, sense que s’hagin presentat 
al·legacions. 
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Tercer. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de maig de 2018 va aprovar 
definitivament el projecte d’urbanització de la UA 14 Carretera d’Artés. 
 
Quart. Atès que en dates 19.9.18 (RE 5215), 20.9.18 (RE 5234) i 27.9.18 (RE 5365), 
Peinaje del Rio Llobregat SLU presenta l’escriptura de reparcel·lació voluntària als efectes 
de la seva aprovació definitiva.  
 
Cinquè. Vist l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
Sisè.  La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA :  
 
Primer. Aprovar definitivament la reparcel·lació voluntària de la UA 14 Carretera d’Artés, 
promogut per Peinaje del Rio Llobregat SLU. 
 
Segon. Comunicar l’apoderament contingut a l’escriptura al Registre d’entitats 
urbanístiques col·laboradores. 
 
Tercer.  Un cop esdevingui ferm en via administrativa procedir a la inscripció al registre de 
la propietat de l’escriptura de reparcel·lació voluntària així com de les escriptures de 
constitució de servituds de les infraestructures externes de la UA14, amb números de 
protocol 1.662  (Maria Neus Ruiz Boatella, atorgada davant del Notari Sr. Francisco de 
Borja Morgades de Olivar),  2146 (PREFABRICATS PUJOL SAU, atorgada davant el Notari 
Sr. Jesús Cembrano Zaldívar), 858 (José Ferrer Pujol i Maria Puig Mas, atorgada davant el 
Notari Sr. Francisco de Borja Morgades de Olivar) i de l’escriptura amb número de protocol 
109, de dret de pas i aprofitament per extracció d’aigua de la bassa existent a favor de 
l’Ajuntament (atorgada davant el Notari Sr.Jesús Cembrano Zaldívar).  
 
Quart. Notificar el present acord als interessats. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província.  
 
Sisè. Aprovar la liquidació núm. 2018/020/000212 de la taxa corresponent per un import de 
2.208,30 € (escriptura de reparcel·lació i publicacions oficials derivades de la tramitació), 
d’acord amb el que disposa la vigent ordenança fiscal núm.21. 
 
Setè. 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 administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

 
Vuitè. 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. 

 
 
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. Aprovació inicial del compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació 
del sector industrial Sant Isidre III (exp, 1119/2018) 
 
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. En data 6 d’agost de 2004, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el 
Projecte de reparcel·lació del sector industrial Sant Isidre III, executat mitjançant el sistema 
de reparcel·lació en la modalitat de compensació amb un compte de liquidació provisional 
amb import de 2.501.993,33 € (IVA exclòs).  
 
Segon. La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de maig de 2013, va acordar el canvi 
de sistema de compensació a cooperació i va declarar dissolta la Junta de Compensació en 
data 2 de setembre de 2013.  
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Tercer. En data 12 de juliol de 2017, es signada l’acta de recepció de les obres 
d’urbanització.  
 
Quart. En data 20 de setembre de 2017, s’adjudica a l’empresa Ingloba Group Asesores SL 
l’elaboració del compte de liquidació definitiva de l’àmbit de Sant Isidre III, el qual és 
presentat en dates 16 de juliol i 29 de novembre de 2018.  
 
Cinquè. Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, que incorpora el compte de liquidació 
definitiu i que s’uneix com annex 1.  
 
Atès allò que disposa l’article 162.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i 119 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme.  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació 
del sector industrial Sant Isidre III, per import de 2.563.025,25 € (Iva exclòs).  
 
Segon. Sotmetre el compte de liquidació definitiva aprovat inicialment a informació pública 
durant el termini d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província, seu 
electrònica municipal i taulell d’edictes de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Concedir audiència als interessats durant el termini d’un mes simultàniament al 
tràmit d’informació publica.  
 
Quart. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació pública i 
audiència als interessats no es formula cap al·legació en termini. En aquest cas, determinar 
que les quotes assenyalades esdevindran definitives. S’haurà de notificar a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que efectuï la notificació individual del 
document de pagament i indiqui els llocs i mitjans de pagament de les liquidacions 
derivades d’aquest padró: 
 

- Entitats financeres col·laboradores, presencialment al Banc Sabadell, Banco Bilbao 
Vizcaya-BBVA, Banc Popular, Banco Santander, Banesto, Bankia i als Caixers 
Automàtics de la Caixa.  

- Caixers automàtics, els caixers amb lector de codi de barres. El darrer dia per al 
pagament, aquest sistema només serà possible durant l’horari d’atenció al públic de 
l’oficina bancària de què es tracti.  

- Telefònicament, mitjançant targeta bancària, al telèfon 93.202.98.02  
- Internet, mitjançant targeta bancària, o banca online a l’adreça http://orgt.diba.cat  
- Telèfon mòbil. A l’adreça d’internet orgt.mobi o a l’adreça www.lacaixa.es/dipca, amb 

qualsevol targeta bancària.  
 
El darrer dia de pagament, no es garanteix la disponibilitat dels sistemes no presencials 
desprès de les 14 hores.  
 
Cinquè.- En cas que l’aprovació esdevingui definitiva, requerir als propietaris de cada una 
de les finques relacionades en compte de liquidació definitiva, perquè dins del termini 
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establert a l’article 62 de la Llei General Tributària, procedeixin a ingressar les quantitats a 
satisfer.  
 
Per les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior. Per a les liquidacions 
notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de notificació i fins al dia 5 
del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fina a l’immediat hàbil posterior.  
 
Transcorregut el període de pagament voluntari abans indicat i sense que el deute hagi 
estat ingressat, s’aplicarà la via executiva i s’exigiran els recàrrecs i els interessos de 
demora corresponents. S’exigirà el recàrrec del 5 per cent quan el deute es satisfaci abans 
que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà 
una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de 
la LGT, i del 20 per cent més els interessos de demora transcorregut dit termini.  
 
Sisè.- Notificar aquest acte als contribuents i comunicar-ho a la Tresoreria i la Intervenció 
municipals.  
 
Setè.- Declarar que referent al punt primer segon i tercer:  
 

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

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

 
En cas que operi l’operació prevista a l’apartat quart i cinquè, declarar que:  
 

- Contra l’acord que se us notifica, podreu interposar, de conformitat amb l’article 14.2 
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, recurs de reposició, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
Contra la resolució expressa del recurs de reposició podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu davant el Jutjat del contenciós-administratiu d’aquesta 
província en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la seva 
notificació.  

- Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no se li 
notifiqués la seva resolució es considerarà desestimat i podrà interposar el recurs 
contenciós-administratiu citat davant el mateix òrgan jurisdiccional.  

- 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 
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___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S3.  Aprovar inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació 
de la de compensació bàsica a la de cooperació del sector de sòl urbanitzable Ctra. 
Berga II (EXP. 1519/2018) 
 
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  
 
 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal de data 29 de novembre de 2018 que s’uneix com 
annex.  
 
Atès allò disposat a l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme i article 129 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
Primer. Aprovar inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació de 
la de compensació bàsica a la de cooperació del sector de sòl urbanitzable Ctra. Berga II, 
en raó a l’incompliment per part de la Junta del sector de les seves obligacions envers la 
gestió encomanada.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient durant el termini d’un mes, mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la província, al diari El Punt Avui, a la seu electrònica municipal i 
taulell d’edictes de l’Ajuntament, així com donar audiència als interessats, amb citació 
personal, pel mateix termini, als efectes que puguin formular-se les al·legacions, 
suggeriments o reclamacions que estimin pertinents.  
 
Tercer. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació pública i 
audiència als interessats no es formula cap al·legació en termini.  
 
Quart.- Declarar que:  
 
- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions administratives 
generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.  
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.  
 
En cas que operi l’operació prevista a l’apartat 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.”  
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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  
 
 
S4. Aprovar el plec de clàusules administratives per a la concessió de llicència d’ús 
privatiu per l’ocupació temporal de superfície per la instal·lació de bar en el marc del 
concert del grup Els Catarres, dins la Festa Major d’hivern 2019 (EXP. 1572/2018) 
 
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. Vista la provisió emesa pel Regidor de cultura i festes, mitjançant la qual s’insta 
l’inici dels tràmits per dur a terme l’adjudicació de la concessió de llicència d’ús privatiu per 
l’ocupació temporal de superfícies per la instal·lació de bar en el marc de la Festa Major 
d’Hivern. 
 
Segon. Vist el disposat en l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya i l’article 93 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
Tercer. Vista la naturalesa de la contractació que es pretén, les seves característiques, i el 
seu valor estimat possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la 
modalitat de simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial 
decret 817/2009); Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Quart. 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  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació 
ordinària per a la concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de superfície 
per la instal·lació de bar en el marc del concert del grup Els Catarres, dins la Festa Major 
d’hivern 2019. 
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de superfície per la instal·lació 
de bar en el marc del concert del grup Els Catarres, dins la Festa Major d’hivern 2019. 
 
 
Tercer. Publicar el corresponent anunci al perfil del contractant, perquè durant el termini de 
10 dies hàbils puguin presentar les proposicions que considerin convenients, a comptar des 
del dia següent a la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant. 
 
Quart. Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona 
en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret. 
 
 
Annex 1- Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la concessió 
de llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de superfície per la instal·lació de 
bar en el marc del concert del grup Els Catarres, dins la Festa Major d’hivern 2019. 

 
 
 
 



                            

 

 

  

 

 
Pàgina 135 de 207 

 

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 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE SUPERFÍCIE PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE BAR EN EL MARC DEL CONCERT DEL GRUP ELS CATARRES, 
DINS LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2019 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE SUPERFÍCIE PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE BAR EN EL MARC DEL CONCERT DEL GRUP ELS CATARRES, 
DINS LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2019 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1572/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: És objecte del present plec de clàusules administratives l’adjudicació de la 
concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de superfícies per la instal·lació 
de bar per la Festa Major d’Hivern 2019, en concret en l’esdeveniment de l’actuació musical 
del grup musical Els Catarres i l’actuació també d’un DJ, el dia 25 de gener de 2019. 
 
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la 
prestació que es vol contractar:   
 
Donat que no és possible que l’entitat que en els últims anys organitzava el servei de bar en 
aquests esdeveniments, se’n continuï fent càrrec es creu convenient procedir a la tramitació 
de l’expedient per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu d’ocupació temporal del domini 
públic que possibiliti el servei de barra de bar en l’esmentat concert. Per la festa major 
d’hivern anualitat 2018 ja es va optar per fer un procediment de licitació obert. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
contracte2:- 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: prestar el servei de bar mente duri l’acte. 
 
RÈGIM 

Classe3: patrimonial 
Modalitat4: concessió llicència ús privatiu 
 
PROCEDIMENT 

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

                                                 
2
 Només contractes de serveis 

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” 
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Procediment: 
 Tipus9: simplificat abreujat 

Modalitat10: ordinari 
 Justificació del tipus11:  
Forma de selecció12:  pluralitat de criteris d’adjudicació mitjançant fórmula i automàtic 
Admissió de variants13: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 55410000-7 serveis de gestió de bar-restaurants. 
 
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) 
 
 
 
  

                                                                                                                                                       
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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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ14 

Existència: si  
Enumeració: Plànol de superfície que s’adjunten al present en annex 1. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió15: No.  
Descripció16: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)17 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió18: - 

                                                 
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 
18 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció19: - 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

 
El servei de barra bar es realitzarà el 25 de gener de 2019 al pavelló municipal d’esports on 
es realitzarà l’actuació del grup Els Catarres. El servei de bar es farà entre les 22,30 h. 
(obertura pavelló) i les 03,00 h. (tancament pavelló). 
 
L’adjudicatari estarà obligat a: 
 

1. Aportar els taulells, barres, neveres, així com tota la infraestructura necessària per 
prestar el servei de bar, així com fer-ne el muntatge i desmuntatge corresponents.  

 
2. Pagar el preu que es derivi de l’adjudicació com a contraprestació econòmica de la 

llicència. 
 

3. Servir els productes assenyalats en l’apartat “III. Règim econòmic”, al preu que hagi 
ofertat.  

 
4. Complir amb la normativa relativa a l’expedició de begudes alcohòliques, així com 

les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de 
riscos laborals. 

 
5. Prestar el servei de bar des d’una hora mínim i tres hores màxim abans de 

l’establerta per al començament del concert i fins a la finalització del mateix. 
 

6. En cap cas es serviran les begudes en vasos o ampolles de vidre. 
 

7. Disposar del personal necessari i suficient per atendre el bar. El personal ha d’ésser 
major d’edat. 

 
8. Fer-se càrrec del serveil càtering del grup musical, i servei d’aigües per al personal 

tècnic i de serveis, segons es pacti amb la regidoria de cultura i festes de 
l’ajuntament.  

 
9. L’adjudicatari serà responsable de tots els danys que, pel desenvolupament de la 

seva activitat, pugui causar a tercers. 
 

10. Deixar l’espai de barra completament net de material i brossa un cop desmuntada, 
que serà com a màxim l’endemà mateix del concert abans de les 10h del matí.  

 
11. Begudes alcohòliques i tabac: En compliment de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de 

modificació de la llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria 
de substàncies que poden generar dependència i el Decret 200/2002 que regula la 
senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques, l’adjudicatari 
es compromet a senyalitzar de manera ben visible a la barra el següent missatge: 
“no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena 
a menors de 18 anys.” Aquest rètol tindrà un format mínim de 35 x 50 cm. 

                                                 
19 Es descriuen quines són. 
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Tampoc es podrà vendre tabac segons la llei 10/1991, de 10 de maig, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i la llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora 
de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. 

 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC20 

 
RÈGIM PATRIMONIAL21 
Béns de domini públic afectes al servei: sí, l’Ajuntament posarà a disposició del contractista 
l’espai suficient a la pista del pavelló: 
 
- La ubicació i superfície d’ocupació d’aquest és la quina s’indica en el plànol (annex 
1) 
 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: no 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: no 
Altres béns: no 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

 
La vigència de la llicència per a la instal·lació de barra de bar es concreta només en el marc 
del concert dels Catarres. 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació22: - 
 Justificació: - Descripció23:  El preu màxim dels productes que s’oferiran al bar és el 
següent: 
 

- Aigua petita (fins a50 cl)   1,00€  
- Aigua gran (fins a 1,5 L)    2,50€ 
- Cervesa canya barril    1,60€ 
- Refresc (fins a 50 cl)    1,80€ 
- Combinat (refresc i vodka, whisky..)  5,00 € 
- Gin Tònic     5,50 €  
- Patates  xips (de bossa)    1,50 € 
- Entrepà fred     3,00 €  
- Entrepà calent     4,00 € 
- Suplement de formatge (a l’entrepà)  0,60 € 

 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència24: Sí 

                                                 
20 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
21 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i de les 

contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
22

 S’indica “sí” o “no”. 
23

 Es descriuen quines són. 
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Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada risc: 
Capital assegurat per sinistre: 60.000 € 
Capital assegurat per víctima: 60.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: no 
Característiques:. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: no 
Característiques:  
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT25  

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

Descripció: 
Justificació: 
 
  

                                                                                                                                                       
24 S’indica “sí” o “no”. 
25 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:26  
- Quantia: 600 € 
- Mètode de càlcul aplicat: es parteix  del mateix import de sortida establert en el marc 

de la licitació per l’actuació del grup musical del gener de 2018, el qual es considera 
adequat.  

 
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 600 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 126 € 
- Amb IVA: 726€ 

 
- Justificació27:. Partida d’aplicació en l’exercici d’inici de l’execució:  l’adjudicació que 

es regula en el present plec no comporta despesa per l’Ajuntament. Els ingressos 
s’aplicaran amb càrrec a la partida que correspongui o que es creï a tal efecte. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU28   

Cànon 
- Sense IVA: 600 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 126 € 
- Amb IVA: 726 € 

 
Sistema de preus unitaris: sí 
Descripció29: El preu màxim dels productes que s’oferiran al bar és el següent: 

 
- Aigua petita (fins a50 cl)    1,00€  
- Aigua gran (fins a 1,5 L)    2,50€ 
- Cervesa canya barril    1,60€ 
- Refresc (fins a 50 cl)    1,80€ 
- Combinat (refresc i vodka, whisky..)  5,00 € 
- Gin Tònic      5,50 €  
- Patates  xips (de bossa)    1,50 € 
- Entrepà fred     3,00 €  
- Entrepà calent     4,00 € 
- Suplement de formatge (a l’entrepà)  0,60 € 

 
Moneda de pagament : €. 
 
 

                                                 
26

 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
27

 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.  
28 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
29 

Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió30: no  
Descripció i import31: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots32:  - 
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’ofertes33:  millora del cànon a l’alça 
Tipus de sortida34: 600 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 35 

Aplicació36: No 
Règim d’aplicació37: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

La concessió de llicències no comporta despesa per l’Ajuntament. 
 
FINANÇAMENT38 

Concepte: 
- Aplicació pressupostària39: 
- Denominació:   
- Import:  

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS40 

 
 
 

                                                 
30 S’indica “sí” o “no”. 
31 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
32

 S’indica “si” o “no” 
33 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 ...) 
34 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. 
35 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 

incompliment. 
36 S’indica “sí” o “no”. 
37 Indica la forma concreta com s’aplica. 
38 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
39 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
40 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
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RÈGIM DE PAGAMENTS41 

 
El cànon s’abonarà a la Tresoreria municipal, en la setmana posterior a la realització del 
concert. 
 
REVISIÓ DE PREUS42 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
41 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra fórmula 

que s’apliqui. 
42 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’òrgan43: Junta de Govern Local 
Atribució44: per delegació. 
Delegació45: 

- 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 

Constitució46: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

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

cultura 
 Suplent: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai 

públic i activitats 
o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 

origen del contracte:  
 Titular: Sr. Jordi Planell Hernandez, tècnic de cultura.  
 Suplent 1r: Sra. Mireia Subirana Chavez, tècnica d’ensenyament 

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

municipal 
o Intervenció municipal: 

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

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- David Pintó Sallés, administratiu de l’àrea de contractació  
 

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

                                                 
43

 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.  
44 

S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
45

 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
46 

S’indica “sí” o “no”. 
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- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim interí 
atès que la mateixa es troba vacant. 

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

Constitució47: No 
Definició48: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE49 

Regidoria d’adscripció50:  
Responsable municipal/ representant de la promoció51: Sr. Jordi Planell Hernàndez, tècnic 
de cultura 
Director de l’obra52: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra53: - 
Coordinador de seguretat i salut54: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
47 S’indica “sí” o “no”. 
48 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
49

 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. 
50 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
51 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
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.  
54 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 

número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR55 

Exigència56: - 
Descripció57:  
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
S'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica 
professional, d’acord amb allò establert a l’art. 159.6 de la LCSP i concordant article 11 del 
Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, en la redacció donada pel Real Decret 
773/2015 de 28 d’agost 
 
CLASSIFICACIÓ58 

Enumeració59: - 
Justificació:  
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: - 
Solvència tècnica: - 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP60 

Exigència61: No 
Descripció62: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP63 

Exigència64: No 
Descripció65: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)66 

                                                 
55 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna condició 

específica de capacitat. 
56 S’indica “sí” o “no”. 
57 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
58 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
59 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
60 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. 
61 S’indica “sí” o “no”. 
62 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
63 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. 
64 S’indica “sí” o “no”. 
65 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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Exigència67: No 
Descripció68: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)69 

Exigència70: No 
Descripció71: 
 

  

                                                                                                                                                       
66

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



                            

 

 

  

 

 
Pàgina 149 de 207 

 

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 

    
  

VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: Sí  
Sobre 272: no 
Sobre 3: 73: no 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

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

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

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: No.  

 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ74 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-
oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. 
 
Termini: 10 dies hàbils 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. 

                                                 
72 S’indica “sí” o “no”. 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 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. 

 

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

 
La concessió s’adjudicarà a favor del licitador que presenti la millor oferta a favor de 
l’Ajuntament, conforme els criteris d’adjudicació que s’especifiquen a continuació. 
 
 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 100 punts 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 
 

 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

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

 
 

 
 
  

Ordre Descripció  Fórmula 

1. OFERTA ECONÒMICA  (puntuació màxima:  100 punts) 

1.1 Millora del cànon  70 punts 
Fórmula tipus 2 de 
la clàusula 34.1 
del DCPCAP 

1.2 

 
Reducció del preu ofertat per als productes a 
oferir. 
La puntuació màxima a obtenir per la baixa de 
cada producte s’estableix en 3 punts, podent-
se obtenir fins a un màxim de 30 punts 
 

30 punts 

Fórmula tipus 1 de 
la clàusula 34.1 
del DCPCAP. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència75: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics76: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència77: No s’exigeix (en aplicació de l’article 159.6 f) 
Quantia:  
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics78: - 
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 

 
  

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

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

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

aquest plec, la 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. 
 

2. Es determinen la següent prelació de faltes: 
 
FALTES LLEUS: 
- El compliment defectuós de les obligacions fixades com a adjudicatari, d’acord amb 

aquest plec.  
- Es podrà penalitzar amb multa de fins al 5% del pressupost del contracte. 
 
FALTES GREUS: 

- L’incompliment sense causa justificada, a judici de l’ajuntament, de les obligacions 
expressades al plec de condicions i les següents: 

o La reincidència en faltes lleus que hagin estat anteriorment sancionades. 
o L’actuació professional deficient o contrària a les normes corporatives. 
o No complir les condicions sanitàries i sobre seguretat i salut, quan la 

legislació sectorial ho consideri falta greu. 
o No tractar amb la deguda consideració els usuaris, així com els membres de 

la corporació i personal integrant als serveis municipals. 
 
Es penalitzarà amb multa de fins al 10% del pressupost del contracte. 
 
FALTES MOLT GREUS: 

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

o La cessió del contracte. 
o Es podrà penalitzar amb la resolució del contracte. 

 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP79  

 

                                                 
79 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 tercers80:  no 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar81: Sí (conforme 
apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació82:  
Pagament directe a subcontractistes83: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació:  
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
 
 
 
EXTINCIÓ  

Causes84:- 
 
 
ALTRES CLÀUSULES 
 

  

                                                 
80

 S’indica “si “o “no”. 
81

 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. 
82 

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) 
83

 S’indica “si “o “no”. 
84 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles previstes a 

la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals85: 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
Jordi Planell Hernàndez, tècnic de cultura       
 
El Regidor proponent86 Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de cultura, festes i serveis 
econòmics 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA87 

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

Secretari municipal (signat electrònicament) 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ88 

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

fiscalització. 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. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
86 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
87

 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
88

 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE SUPERFÍCIE PER LA 
INSTAL·LACIÓ DE BAR EN EL MARC DEL CONCERT DEL GRUP ELS CATARRES, 
DINS LA FESTA MAJOR D’HIVERN 2019 
 

ANNEXES 

- Annex 1 Plànols de delimitació dels espais a ocupar 
- Annex 2. Declaració responsable dels licitadors sobre no incursió en prohibició per 

contractar i autorització per a la comprovació de l compliment d’obligacios tributàries 
i de seguretat social. (SOBRE 1) 

- Annex 3. Oferta econòmica. Criteris avaluables de forma automàtica. (SOBRE 1)
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ANNEX 2 
 
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 89 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de 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: 1572/2018 
Objecte: Concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de superfície per 
la instal·lació de bar en el marc de la Festa Major d’Hivern 2019 
 
RÈGIM 

Classe90: patrimonial 
Modalitat91: concessió llicència utilització d’ús privatiu 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que 
la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
 

- No es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 
els poders adjudicadors del sector públic, de les referides a l’article 71 de la Llei 
de contractes del sector públic i altres normes concordants de l’ordenament 
jurídic vigent i, en especial, que contra ell no s’ha iniciat cap procediment de 
constrenyiment per obligacions tributàries o de la Seguretat Social. 

 
- Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com 
adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les obligacions 

                                                 
89 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 
90 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
91 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, concessió d’obra pública o 
de col·laboració entre el sector públic i el privat) 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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tributàries i amb la seguretat social abans de resoldre l’adjudicació. També 
autoritza a què l’Ajuntament d’ofici pugui verificar que es troba al corrent amb la 
pròpia administració contractant, quant a les seves obligacions tributàries 
envers aquesta.92 

 
LLOC , DATA  I SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
92 Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP. 
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ANNEX 3 Oferta econòmica: Millora del cànon respecte el tipus de licitació i 
reducció del preu dels productes a oferir 93 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: MILLORA DEL CÀNON I REDUCCIÓ DEL PREU DELS 
PRODUCTES A OFERIR  

 
EXPEDIENT 

Número: 1572/2018 
Objecte:  concessió de llicència d’ús privatiu per l’ocupació temporal de superfície per 
la instal·lació de bar en el marc de la Festa Major d’Hivern 2019 
 
RÈGIM 

Classe: patrimonial 
Modalitat: concessió llicència utilització d’ús privatiu 
 
EMPRESA/PERSONA FÍSICA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT PELS SERVEIS 

 
 
1. Oferta econòmica:     
 

Pressupost de licitació: 600 € 

Preu ofertat                                          € 

 
2. Reducció del preu dels productes a oferir: 
 
 

Concepte Preu 

Aigua petita (fins a 50 cl) € 

Aigua gran (fins a 1,5 L) € 

Cervesa canya barril € 

Refresc (fins a 50cl) € 

Combinat (refresc i vozka, ginebra, whisky..) € 

Gin Tònic € 

Patates xips (de bossa) € 

Entrepà fred € 

                                                 
93 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri 

d’adjudicació. 
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Entrepà calent € 

Suplement de formatge (a l’entrepà) € 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
 
S5. Autoritzar l’ús d’equipaments educatius de l’escola Monsenyor Gibert per 
part de  l’Ampa Monsenyor Gibert (EXP. 1679/2018). 
 
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  
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1. Vista la instància presentada per Maria Alba Llamas Amoros en representació de 
l’AMPA Monsenyor Gibert (registres d’entrada 2018-E-RC-6452 i 2018-E-RC-6453 del 
15 de novembre) en la qual sol·licita autorització per realitzar el Pessebre vivent a 
l’escola Monsenyor Gibert i ús de material municipal, el dissabte 15 de desembre de 
2018. 
 
2. L’ús d’equipaments educatius per part de les Ampa’s, fora de l’horari lectiu haurà 
d’esser autoritzat per l’Ajuntament prèvia la qual es requerirà la conformitat del centre 
educatiu d’acord a l’establert a l’article 9 del Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual 
es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics. 
 
3. Vist l’acta de la comissió de coordinació en espais públics municipals del 
26.11.2018, obrant a l’expedient. 
 
4. Atès el document de conformitat emès per la direcció de l’escola Monsenyor Gibert 
(registre d’entrada 2016-E-RC-6746 del 29 de novembre del 2018), obrant a 
l’expedient. 
 
5. Atès que la competència per l’atorgament d’aquesta llicència està  delegada a la 
Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’ensenyament, en ús de les competències que 
té delegades, que elevi a la Junta de Govern Local els següents  
 
ACORDS 
 
Segon. Atorgar a l’AMPA MONSENYOR GIBERT autorització per celebrar el 
Pessebre vivent, (incloent el muntatge i desmuntatge) per dissabte 15 de desembre de 
2018, de 8:00 a 23:30 hores, amb els següents condicionants: 
 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per 
aquesta activitat i una pòlissa de responsabilitat civil dels professionals / 
voluntaris, que participin en l’organització. 
 

 L’organitzador haurà de disposar de l’autorització expressa de l’equip directiu 
del centre escolar. 
 

 L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat 
dels participants i del públic en general. 
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 En cas de fer foc, caldrà l’organitzador disposi de l’autorització del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya. 
 

 L’organitzador haurà de responsabilitzar-se de la conservació i neteja de 
l’equipament utilitzat, una vegada finalitzat l’acte; i haurà de respondre dels 
danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 
Es fa esment especialment en aquest sentit, per tal que es deixi la 
instal·lació en bones condicions de neteja i lliure de palla, confeti i altres, 
atès dilluns 17 de desembre hi ha escola. 
 

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

 
Segon. Així mateix s’acorda facilitar en la mesura del possible, el material municipal 
següent: 
 

6 taules de fusta   
2 contenidors d’envasos, 2 de paper, 2 de rebuig i 2 d’orgànica. 
35 tanques de plàstic 
4 carpes  
Vehicle Ajuntament 

 
Tercer. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant, a la direcció de l’escola 
Monsenyor Gibert, Policia Local i Brigada, 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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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S6. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 28/2018  del pressupost 
municipal 2018 per transferència de crèdit  (exp. 1781/2018) 
 
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 tal d’adequar el pressupost a la despesa que es preveu efectuar, es veu 
necessari realitzar ajustos a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost 
municipal de l’exercici 2018 en el sentit d’augmentar la seva consignació per el 
següent import: 
 

 11.151.46703 Consorci Urbanístic de l’Agulla, 55,00 € 

 14.920.22101 Subministrament aigua, 13.000,00 € 

 14.920.22799 Altres treballs serveis generals, 4.000,00 € 

 15.4314.22706 Altres treballs àmbit actuació comercial, 2.000,00 € 

 22.1622.22799 Altres treballs de gestió i tractament de residus, 4945,00 € 

 22.442.61915 Instal·lació de marquesines de bus al nucli, 13.919,00 € 

 32.3344.22609 Altres despeses activitats culturals, 1.000,00 € 

 22.151.21500 RMI mobiliari etc, 2.000,00 € 

 22.151.22706 Estudis i treballs tècnics àrea tècnica, 5.430,00 € 

 22.165.22799 Altres treballs: manteniment enllumenat, 18.000,00 € 

 22.150.61926 Pas de vianants ctra. De Vic i semaforització, 4.570,00 € 
 
 
Per tal d’augmentar aquest import, es consideren sobrants els següents crèdits: 
 

 14.929.50000 Fons de contingència, 17.000,00 € 

 15.334.48931 Subvenció nominativa associació brocanters i col·leccionistes, 
1.000,00 € 

 22.4312.22706 Inspeccions activitats a executar per part d’una ECA, 2.000,00 
€ 

 24.170.62701 Gestió energ. Millores estalvi energ biblio, nexe, ajunt i llar, 
5.000,00 € 

 33.4411.48005 Programa de transport a barris, 13.919,00 € 

 13.132.12003 Sous del grup C1, 15.000,00 € 
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 13.132.12100 Complement de destí, 8.000,00 € 

 13.132.16000 Seguretat social seguretat ciutadana, 7.000,00 € 
 

 
Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que 
s’incorpora al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades 
en les bases d’execució del pressupost 2018. 

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

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

 
Es proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 28/2018 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex 
I): 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

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

 
Annex I 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
S7. Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules 
administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris de valoració i tramitació 
ordinària per l’execució conjunta de les següents obres ordinàries: Reforma de 
parades d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació de marquesines a 
la N-141c; Construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470  de la N-
141c; Millora d’un tram del Camí Ral (exp. 1757/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

 

Pàgina 169 de 207 
 

 

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. Vistos els següents documents tècnics redactats per l’arquitecte municipal, Sr. 
Xavier Casas Pujol: 
 

  IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Reforma de parades d’autobús i 
obra civil necessària per a la 
instal·lació de marquesines a la N-
141c    27.975,54 €       5.874,86 €       33.850,40 €  

Construcció d’un pas de vianants 
semaforitzat al PK 5+470  de la N-
141c    19.007,89 €       3.991,66 €       22.999,55 €  

Millora d’un tram del Camí Ral    42.208,28 €       8.863,74 €       51.072,02 €  

TOTAL    89.191,71 €     18.730,26 €     107.921,97 €  

 
 
Segon. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació de les citades obres. 
 
Tercer. Vist que l’execució de les obres es realitzarà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 22 442 61915 Instal·lació de marquesines de bus al nucli; 
22 150 61926 Pas de vianants crta de Vic i semaforització; 15 433 61930 Actuació 
modernització polígons. Pel que respecte a les partides 22 442 61915 i 22 150 61926, 
aquestes estan contemplades en la modificació de crèdit núm. 28/2018 que s’aprova 
en la sessió de la Junta de Govern Local de 3.12.2018.   
 
Quart. 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 
 
Cinquè. 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 els següents documents tècnics redactats pels serveis tècnics 
municipals amb un pressupost d’execució per contracte segons el detall següent: 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

 

Pàgina 170 de 207 
 

 

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 

 Document tècnic/actuació IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Reforma de parades d’autobús i 
obra civil necessària per a la 
instal·lació de marquesines a la N-
141c    27.975,54 €       5.874,86 €       33.850,40 €  

Construcció d’un pas de vianants 
semaforitzat al PK 5+470  de la N-
141c    19.007,89 €       3.991,66 €       22.999,55 €  

Millora d’un tram del Camí Ral    42.208,28 €       8.863,74 €       51.072,02 €  

TOTAL    89.191,71 €     18.730,26 €     107.921,97 €  

 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris de valoració i tramitació ordinària 
per l’execució conjunta de les següents obres ordinàries: Reforma de parades 
d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació de marquesines a la N-141c; 
Construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470  de la N-141c; Millora d’un 
tram del Camí Ral. 
 
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al 
present com a annex 1. 
 
Quart. Autoritzar la despesa de les obres de Millora d’un tram del Camí Ral, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 15 433 61930 (Actuació modernització polígons). 
Pel que respecte a les obres a executar amb càrrec a les partides 22 442 61915 
(Instal·lació de marquesines de bus al nucli) i 22 150 61926 (Pas de vianants crta de 
Vic i semaforització), tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 
9/2017 es sotmeten a la condició suspensiva de l’aprovació de la modificació de crèdit 
del pressupost municipal 28/2018, que s’aprova per la Junta de Govern Local en 
sessió de 3.12.2018.  
 
Cinquè. 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. 
 
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. 
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Annex 1 – Plec de clàusules administratives particulars  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES SEEGÜENTS OBRES ORDINÀRIES: 

- Reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació 
de marquesines a la N-141c 

- Construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470  de la N-141c 
- Millora d’un tram del Camí Ral 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES SEEGÜENTS OBRES ORDINÀRIES: 

- Reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació 
de marquesines a la N-141c 

- Construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470  de la N-141c 
- Millora d’un tram del Camí Ral 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1757/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució conjunta de les següents obres ordinàries contingudes en la 
documentació tècnica, redactada pels serveis tècnics municipals, obrant en 
l’expedient. 
 

- Obra ordinària de reforma de parades d’autobús i obra civil necessària 
per a la instal·lació de marquesines al nucli de Sant Fruitós de Bages 
 
Per introduir les marquesines que falten, comporta petites obres de reforma a 
les voreres, i ja que es dota de la instal·lació elèctrica en cada punt, s’aprofita 
l’actuació per instal·lar un punt de llum a la carretera de Vic davant 
l’Ajuntament. De manera separada, es realitzarà una contractació pel 
subministrament i instal·lació de quatre marquesines, amb les següents 
característiques mínimes incloses a la documentació tècnica. 
 

- Obra ordinària per a la construcció d’un pas de vianants semaforitzat al 
pk 5.470 de la n-141c de Sant Fruitós de Bages 

 
L’execució dels treballs continguts en la documentació tècnica obra ordinària 
per a la construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5.470 de la n-141c 
de Sant Fruitós de Bages, es considera que serà de gran utilitat degut caràcter 
comercial de la via i els conseqüents itineraris que es realitzen a peu.  
Actualment la carretera de Vic compta amb els passos de vianants 
semaforitzats, i per seguir amb les mateixes condicions de seguretat de la via 
pública i les prescripcions del Servei Territorial de Carreteres, es proposa la 
incorporació d’un nou pas de vianants de les mateixes característiques, 
connectant els nous semàfors a la xarxa de semàfors existents (ona verda). 
 

- Millora d’un tram del camí ral de Sant Fruitós de Bages: Els treballs de 
millora del camí Ral de Sant Fruitós de Bages, permetran connectar el nucli 
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amb el polígon industrial Casanova Riu d’Or i el barri residencial de La 
Rosaleda. 

 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 

1. Obra ordinària de reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la 
instal·lació de marquesines al nucli de Sant Fruitós de Bages: l’objectiu és 
poder dotar de marquesines als usuaris del transport públic, oferint més confort 
en front a les inclemències del temps, i generar un espai públic agradable en 
aquests punts per a la resta de vianants de la via pública. 
 

2. obra ordinària per a la construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 
5.470 de la n-141c de Sant Fruitós : L’objectiu és poder donar solució a la 
demanada d’itineraris de vianants pel creuament de la carretera, amb les 
mesures de seguretat adequades pels usuaris de la via tan a peu com en 
vehicle. Així com seguir amb la mateixa fluïdesa de trànsit de la carretera. 
 

3. Millora del camí ral de Sant Fruitós de Bages: L’objectiu és millorar la connexió 
entre el nucli, el polígon industrial Casanova Riu d’Or i el barri residencial de La 
Rosaleda: 
- Recuperació de la connectivitat entre el nucli, el polígon industrial i el barri 
residencial de La Rosaleda. 
- Millora de la mobilitat sostenible i millora d’accessibilitat per a  vianants i 
bicicletes. 
- Millora de la vegetació. 
- Millora de pavimentacions. 
 

Justificació de la idoneïtat: És la que consta en la documentació tècnica. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte94:- 
 

  

                                                 
94

 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 

Classe95: administratiu 
Modalitat96: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada97: no 
Recurs especial en matèria de contractació98: no 
Tramitació: 
 Tipus99: ordinària 
 Justificació100:- 
Procediment: 
 Tipus101: obert 

Modalitat102: simplificat 
 Justificació del tipus103: - 
Forma de selecció104:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants105: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 45233140-2“obres vials” 
 
 
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). 
  

                                                 
95 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
96 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). 
97 S’indicarà “sí” o “no” 
98 S’indicarà “sí” o “no” 
99 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
100

 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
101 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
102

 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
103 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
104 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
105 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 PRESTACIÓ106 
Existència: sí  
Enumeració:  

1. Obra ordinària de reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la 
instal·lació de marquesines al nucli de Sant Fruitós de Bages 

2. Obra ordinària per a la construcció d’un pas de vianants semaforitzat al pk 
5.470 de la n-141c de Sant Fruitós de Bages 

3. Obres ordinàries de millora d’un tram del camí ral de Sant Fruitós de Bages  
4. Millora. Desmuntatge de quatre astes i subministrament i col·locació de quatre 

noves astes a la façana de l’ajuntament  
 
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 

Admissió107: - 
Descripció108: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)109 

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.  

                                                 
106 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
107 S’indica “sí” o “no”. 
108 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
109

 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 

Admissió110: - 
Descripció111: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com qualsevol altre mesura de seguretat. 

                                                 
110 S’indica “sí” o “no”. 
111 Es descriuen quines són. 
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6. Atès que l’actuació de Millora del camí ral compta amb el finançament de la 

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

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

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

 
8. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres 

no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 

9. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 
manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima pels usuaris 
de la via pública. 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. 

 
10. 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. 

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

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

 
12. 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: 
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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 concessionària municipal que explota el servei. 

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

 
13. 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.  
 

14. 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. 
 

15. 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 
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recinte d’obres ja que l’activitat del camp de futbol seguirà funcionant durant el 
transcurs de les obres. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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). 
 

19. 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.  

 
20. 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.  

 
21. 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. 

 
22. 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.   

 
23. 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 
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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. 
 

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

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC112 

 
RÈGIM PATRIMONIAL113 

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 total de les obres d’onze setmanes. 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació114: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència115: 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 € 

                                                 
112 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
113 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. 
114

 S’indica “sí” o “no”. 
115 S’indica “sí” o “no”. 
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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 CONFIDENCIALITAT116  

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

Descripció: 
Justificació: 

  

                                                 
116 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:117  

- Quantia:  89.191,71 € 
- 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 les 
documentacions tècniques. 
 

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA: 89.191,71 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA:  18.730,26 € 
- Amb IVA: 107.921,97 €  
- Justificació118:  

 
La determinació del pressupost base de licitació s’ha fet a partir del contingut 
en les tres  memòries tècniques redactades pels serveis tècnics municipals, 
d’acord amb el següent detall: 
 

  IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Reforma de parades d’autobús i 
obra civil necessària per a la 
instal·lació de marquesines a la N-
141c    27.975,54 €       5.874,86 €       33.850,40 €  

Construcció d’un pas de vianants 
semaforitzat al PK 5+470  de la N-
141c    19.007,89 €       3.991,66 €       22.999,55 €  

Millora d’un tram del Camí Ral    42.208,28 €       8.863,74 €       51.072,02 €  

TOTAL    89.191,71 €     18.730,26 €     107.921,97 €  

 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU119   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 89.191,71 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 18.730,26 € 
- Amb IVA: 107.921,97 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 

                                                 
117

 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
118

 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.  
119 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
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Descripció120: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió121: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja 
que al tractar-se d’actuacions d’una mateixa naturalesa, la intervenció d’una pluralitat 
d’industrials en faria difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 
Descripció i import122: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots123:  - 
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’ofertes124: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida125: 71.136,17 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 126 

Aplicació127: No 
Règim d’aplicació128: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22 442 61915 Instal·lació de 
marquesines de bus al nucli 

2018 89.000 € 

                                                 
120 

Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
121 S’indica “sí” o “no”. 
122 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
123

 S’indica “si” o “no” 
124 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 ...) 
125 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. 
126 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 

incompliment. 
127 S’indica “sí” o “no”. 
128 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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22 150 61926 Pas de vianants crta de 
Vic i semaforització 

2018 23.000 € 

15 433 61930 Actuació modernització 
polígons 

2018 175.130,77 € 

 

Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva de 
la modificació de crèdit del pressupost municipal 28/2018, pel que respecte a les 
partides 22 442 61915 Instal·lació de marquesines de bus al nucli i 22 150 61926 Pas 
de vianants crta de Vic i semaforització, que s’aprovarà en la sessió de la Junta de 
Govern Local de 3.12.2018.   
 
FINANÇAMENT129 

Concepte: 
- Partida130: 76184 
- Denominació: diputació subvenció programa modernització polígons  
- Import: 52.272,11 € 

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS131 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS132 

 
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. 
 
 

                                                 
129 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
130 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
131 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
132 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 

fórmula que s’apliqui. 
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REVISIÓ DE PREUS133 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
133 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’òrgan134: Junta de Govern Local 
Atribució135: per delegació. 
Delegació136: 

- 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 

Constitució137: 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.- David Pintó Sallés, administratiu 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 

                                                 
134

 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.  
135 

S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
136

 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
137 

S’indica “sí” o “no”. 
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ser el tècnic responsable del manteniment d’edificis i instal·lacions municipals 
segons 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) 

Constitució138: No 
Definició139: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE140 

Regidoria d’adscripció141:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció142: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra143: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra144: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut145: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
138 S’indica “sí” o “no”. 
139 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
140

 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. 
141 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
142 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
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.  
145 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 

de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR146 

Exigència147: No 
Descripció148: - 
 
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 

 
CLASSIFICACIÓ149  

Enumeració150:  
 
- Grup G (Vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria 
A;  o bé,  
- Grup G (Vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) 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. 
 
 
 

                                                 
146 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna condició 

específica de capacitat. 
147 S’indica “sí” o “no”. 
148 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
149 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
150 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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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 
133.787,56 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 89.191,71 €, la xifra a anual de negocis 
exigida no pot excedir de 133.787,56 € IVA exclòs (89.191,71 €*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 133.787,56 € (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 LCSP151 

Exigència152: No 
Descripció153: 

                                                 
151 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. 
152 S’indica “sí” o “no”. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP154 

Exigència155: No 
Descripció156: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 
93 LCSP)157 

Exigència158: No 
Descripció159: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)160 

Exigència161: No 
Descripció162: 
  

                                                                                                                                               
153 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
154 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. 
155 S’indica “sí” o “no”. 
156 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
157

 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
158 S’indica “sí” o “no”. 
159 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
160 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
161 S’indica “sí” o “no”. 
162 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: Sí  
Sobre 2163: Sí 
Sobre 3: 164: 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. 
 

                                                 
163 S’indica “sí” o “no”. 
164 S’indica “sí” o “no”. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

 

Pàgina 193 de 207 
 

 

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 

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 LICITACIÓ165 

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. 
 

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

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

 

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


 
 

 

  

  

 

 

 

 

Pàgina 194 de 207 
 

 

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 

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 

 

 
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.  
 

Criteri Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

1 Baixa econòmica respecte el pressupost 
de licitació (IVA exclòs) 

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

2 Execució de la millora de desmuntatge de 
quatre astes, subministrament i col·locació 
de 4 noves astes a la façana de 
l’Ajuntament, d’acord amb el document 
tècnic adjunt al present plec, sense cost 
per l’Ajuntament.              

 35 punts Automàtic. 
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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 
millorarà l’esponjament de l’entorn de la marquesina per la parada d’autobús de la 
Plaça de la Vila. 
 
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.  
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència166: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics167: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència168: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics169: - 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 S’indica “sí” o “no”. 
167 S’indica “sí” o “no”. 
168 S’indica “sí” o “no”. 
169 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 

 
3. 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.  

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

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

 
a) Seran infraccions molt greus: 

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

actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  
- Retard en els terminis d’execució definits en el present plec o els indicats pel 

licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no existeixi 
una causa de força major. 

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

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

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

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

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

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

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

 
- Retard en els terminis d’execució definits en el present plec, o els indicats pel 

licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no existeixi una 
causa de força major. 

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

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

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

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

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

 
c) Seran infraccions lleus:  

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

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

 
5. 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. 

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

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

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes 
en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de 
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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 LCSP170  

 

                                                 
170 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 tercers171:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar172: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació173:  sí 
Pagament directe a subcontractistes174: 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.   
  

                                                 
171

 S’indica “si “o “no”. 
172

 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. 
173 

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) 
174

 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ 
Causes175:  
 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
ALTRES CLÀUSULES 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:176   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 177 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, 
obres i activitats 
 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA178 

☒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’INTERVENCIÓ179 

☒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 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. 
176 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
177 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
178

 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
179

 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 180 
 
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: 1757/2018 
Objecte: Execució conjunta de les següents actuacions: 
 
- Reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació de 
marquesines a la N-141c. 
- Construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470  de la N-141c 
-Millora d’un tram del Camí Ral 
 
RÈGIM 

Classe181: administratius  
Modalitat182: 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. 

                                                 
180 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 
181 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
182 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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- 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. 

- 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).183  
 

LLOC I DATA 

 
 
 
  

                                                 
183

 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/automàtic184 
 
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: 1757/2018 
Objecte: Execució conjunta de les següents actuacions: 
 
- Reforma de parades d’autobús i obra civil necessària per a la instal·lació de 
marquesines a la N-141c. 
- Construcció d’un pas de vianants semaforitzat al PK 5+470  de la N-141c 
-Millora d’un tram del Camí Ral 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA O 
AUTOMÀTICS 

 
1. Reducció de preu:   
 

Pressupost de licitació: 89.191,71 € (IVA exclòs) 
 

Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa185 
 

 
 

21 %    

 
 
2. Ofereix l’execució de la millora continguda en el document tècnic “Millora. 
Desmuntatge de quatre astes i subministrament i col·locació de quatre noves 
astes a la façana de l’Ajuntament”, sense cost  per l’Ajuntament: 
(marcar l’opció escollida): 
 

                                                 
184 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 
185 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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☐ Sí 

☐ No 

 
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 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:25 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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