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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 17 de desembre de 2018, és el següent :  

“JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Núm.: ........................................ 27/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ............. 17 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. 

Altes assistents: -. 

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 17 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.  

 
 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 
el 3 de desembre de 2018 

1756/2018 5 

S1P. Esmenar l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local celebrada el 19 de novembre 
de 2018 

1658/2018 5 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

2. Aprovació de l’adjudicació per la concessió de 
l’ús privatiu d’un bé de domini públic per al 
desenvolupament d’una activitat esportiva i 
d’una àrea d’ús públic d’estada 
d’autocaravanes, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris de valoració i tramitació 
ordinària 

601/2017 6 

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

  

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 21 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

4. ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 Compareixença a procediment judicial 
contenciós administratiu 

1793/2018 33 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

5.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre 
municipis i Consell Comarcal del Bages de 
l’actuació de promoció de l’ocupació a la 
Indústria local del Bages per a la gestió del 
projecte: OBI-III 2018-2020 

112/2018 39 

6 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

6.1 Declarar desert el procés selectiu d’una plaça 
de tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de 
treball de tècnic/a mig d’ocupació 

978/2018 81 

6.2 Declarar desert el procés selectiu d'una plaça 
de treballador/a social 

980/2018 82 
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

 
 

7 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

 
 

7.1 Aprovació del contracte menor d’obres per 
l’enjardinament de varies zones del municipi 

1800/2018 83 

7.2 Aprovació de l’adjudicació per l’execució de les 
obres contingudes en el Projecte d’obres 
d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, entre 
els carrers de Sant Valentí i de Montpeità. 

1232/2018 100 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

81 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

8.1 Justificació dels ajuts individuals atorgats a 
diferents usuaris de L’EBAS municipal 

1244/2018 102 

8.2 Concessió d’ajudes d’urgència social.  1560/2018 
1703/2018 
1762/2018 
1767/2018 
1769/2018 

103 

8.3 Concessió d’ajudes d’urgència social.  1561/2018 
1723/2018 
1768/2018 
1772/2018 
1776/2018 

105 

8.4 Concessió d’ajudes d’urgència social.  1694/2018 106 

8.5 Concessió d’ajudes d’urgència social.  1764/2018 
1814/2018 

108 

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

1770/2018 109 

9 ÀREA D’ESPORTS   

9.1 Autorització d’ús del pavelló d’esports per la 
celebració del concert de Nadal de l’escola Pla 
del Puig 

1801/2018 111 

9.2 Autorització ús del pavelló d’esports per la 
celebració del Festival de Nadal per La Marató 
de TV3 

1808/2018 113 

10 ÀREA DE CULTURA I FESTES   

10.1 Aprovació de la pròrroga del contracte del 
servei de lloguer d’equips, assessorament i 
assistència tècnica en la sonorització i 
il·luminació dels diferents actes que 

1046/2018 116 

                                                 
1 DILIGÈNCIA: Per a fer constar que s’uniformitzen els títols dels assumptes 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 
respecte allò que constava en el decret de convocatoria.   
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l’Ajuntament realitzi per actes dels diferents 
espais 

 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS EXPEDIENT PÀGINA 

S1 Pròrroga d’una autorització d’una parada de 
venda no sedentària al mercat setmanal de Sant 
Fruitós de Bages 

1039/2018 119 

S2 Aprovació d’autorització d’una parada de venda 
no sedentària al mercat setmanal de Sant 
Fruitós de Bages.  

1039/2018 121 

S3 Aprovació d’autorització d’una parada de venda 
no sedentària al mercat setmanal de Sant 
Fruitós de Bages.  

1669/2018 124 

S4 Aprovació d’autorització d’una parada de venda 
no sedentària al mercat setmanal de Sant 
Fruitós de Bages.  

1728/2018 127 

S5 Adhesió a la segona pròrroga del contracte 
derivat 2015.05-d01 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia, SAU (EXP. 2015.05). 

2012/1 130 

S6 Acceptació de subvenció atorgada en el marc 
del mecanisme “Conectar Europa” (MCE) 
Iniciativa WiFi4EU (“WiFi para Europa”). 

825/2017 135 

S7 Atorgament de subvenció nominativa a 
Associació Ràdio Sant Fruitós, exercici 2018 

1831/2018 137 

S8 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, pluralitat 
de criteris de valoració i tramitació ordinària per 
la redacció del Projecte d’obres ordinàries de 
reurbanització del carrer Padró, fase 2. 
 

1645/2018 143 

S9 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, pluralitat 
de criteris de valoració i tramitació ordinària per 
el subministrament i instal·lació de quatre 
marquesines per a parades de transport públic 
situades a la carretera de Vic 
 

913/2018 175 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

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

Govern Local celebrada el 3 de desembre de 2018 (exp. 1756/2018) 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S1P. Esmenar l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 
el 19 de novembre de 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  
 
 
A l’ordre del dia de l’acta de la sessió ordinària de 19 de novembre de 2018, en el punt 
9.3, consta que el punt a tractar és “Aprovar Projecte bàsic i d’execució de Casal de 
Joves” quan en realitat el punt tractat fou “Aprovar l’expedient de contractació i el plec 
de clàusules administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària per l’execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic i 
d’execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe”. 
 
Per l’exposat 
 
S’ACORDA:  
 
Esmenar l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 19 de 
novembre de 2018, en la redacció del Punt 9.3 de l’ordre del dia, per fer constar que: 
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- Allà on diu: “Aprovar Projecte bàsic i d’execució de Casal de Joves” 
- Ha de dir: “Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules 

administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària per l’execució de les obres contingudes en el Projecte bàsic 
i d’execució de Casal de Joves a la planta semisoterrani del Centre Cívic Nexe” 

 
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 
  
2. Aprovació de l’adjudicació per la concessió de l’ús privatiu d’un bé de domini 

públic per al desenvolupament d’una activitat esportiva i d’una àrea d’ús 
públic d’estada d’autocaravanes, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació 
ordinària (exp. 601/2017) 

 
Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages te interès en la implantació 
d’una  activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic d’estada d’autocaravanes, mitjançant 
l’adjudicació de la corresponent concessió demanial única sobre una part d’una finca 
qualificada com a sistema d’equipament; i una part d’una finca qualificada com a sistema 
d’espais lliures, ambdues al sector de la Carretera de Berga I, subsector 2, segons es 
desprèn de la provisió d’Alcaldia obrant en l’expedient. 
 
Segon. A tals efectes la Junta de Govern local de 5 de febrer de 2018 va aprovar 
l’expedient de contractació referent a la licitació de la concessió de l’ús privatiu d’un bé 
de domini públic per al desenvolupament d’una activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic 
d’estada d’autocaravanes, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, i el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
Tercer. L’anunci de la convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
dates  20/02/2018 i 23/04/18 i perfil del contractant perquè els interessats presentessin 
les seves proposicions, finalitzant el termini de presentació en data 23/07/2018. 
 
Quart. Vist el certificat emès per la secretaria municipal en data 26 de juliol de 2018 
segons el qual s’ha presentat a la licitació, en temps i forma, la següent proposició: 
 



  
 

Pàgina 7 de 220 

 

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 

   

1. Núm. de registre d'entrada: 2018-4313: Bcn Skytunnel, S.L. 
 
Cinquè. Atès que en data 30 de juliol de 2018, es va constituir la Mesa de contractació 
d’obertura del sobre 1 i 2, en la qual es va acordar admetre en el procediment a 
l’empresa que ha concorregut al procediment i remetre als serveis tècnics municpals la 
documentació inclosa en el sobres 2 (judici de valor). 
 
Sisè. Atès que la mesa de contractació en reunió de data 28 de setembre de 2018, va 
prendre en consideració els informes emesos pels Serveis tècnics municipals en relació 
als criteris avaluables segons de judici de valor, dels quals es desprèn una puntuació 
total per als citats criteris (sobre 2) de 25,5 punts superant, per tant, la puntuació mínima 
establerta (s’annexa a present l’acta de la reunió de la citada mesa). El detall de la 
puntuació total és el següent: 
 

Criteris d’adjudicació valorables segons 
judicis de valor 

Puntuació màxima Puntuació 
obtinguda 

Document 1. Projecte bàsic de les obres 
i instal·lacions a efectuar en els àmbits 2 
i 3 

25 13 

Document 2. Projecte bàsic de les obres 
i instal·lacions a efectuar en l’àmbit 1 

15 9 

Document 4. Programa de manteniment 
preventiu, correctiu i normatiu dels 
edificis, recintes i instal·lacions 

5 2 

Informe de valoració del Programa de 
difusió de la concessió, quan a la zona 
d’estada d’autocaravanes, del qual es 
desprèn que la puntuació atorgada per 
aquest criteri és de 1,5 punts 

3 1,5 

Total                                                                                                             25,50                                                                                                                                       

 
A continuació la mesa va procedir a l’obertura del sobre 3 (oferta econòmica), presentant 
l’empresa BCN Skytunnel, S.L. la següent oferta econòmica: 
 
Diferencial únic d’increment comú a tots 
els trams de cànon (incrementa el 
percentatge mínim de cada tram establert 
en la clàusula 4) 

 
0 % 

Import mínim del cànon  10.000 €/anuals 
 
Setè. Atès que la mesa de contractació va proposar elevar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte, a favor de l’empresa Bcn Skytunnel, S.L., per considerar-se 
avantatjosa per l’Ajuntament, d’acord amb els criteris fixats en els plecs de clàusules 
administratives, previ requeriment, d’allò disposat en l’article 151.2 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, efectuant-se, no obstant, les següents apreciacions: 
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“Atès que l’empresa no ofereix increment del percentatge, de conformitat amb 
l’establert en la clàusula 4 del PCAP, s’entén que ofereix els percentatges mínims 
establerts en la citada clàusula. 
 
S’adjunta a l’oferta un estudi econòmic financer de l’explotació, tal i com estableix 
la clàusula 14.2. 
El citat document disposa en el punt 2 de l’apartat sobre “Aparcament 
autocaravanes” que “l’àrea es projecta dins d'un recinte vallat i amb porta 
d’accés. En la porta, hi haurà una estació automàtica que per un preu aproximat 
de 8 €/dia dóna accés a l’obertura de Laporta i a l’ús dels serveis” i detalla els 
serveis. 
 
En relació a aquest apartat, la mesa de contractació fa la precisió en quant, de 
conformitat amb la clàusula 2.2 del PCAP, en l’àmbit 2 “.../... ha de disposar d’uns 
serveis higiènics autonetejables d’ús públic i gratuït, el qual haurà d’estar 
accessible permanentment com a mínim entre les 8 i les 20 hores”.    
 
Per tant l’empresa haurà de garantir que la solució tècnica proposada dóna 
compliment al disposat en la citada clàusula 2.2.” 

 
Vuitè. Vistos els requeriments efectuats a l’empresa Bcn Skytunnel, S.L., per tal que, 
de conformitat amb el disposat en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aporti la documentació establerta en el mencionat article, garantia definitiva i la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional. 
 
Novè. Atès que l’empresa BCN Skytunnel, S.L. ha dipositat l’import que configura la 
garantia definitiva per a l’execució del contracte; i en data 25.10.2018 (2018-E-RC-6043) 
presenten instància en la que es posa de manifest el següent: 
 
…/… 

 
…/… 
A la vista del citat escrit es requereix a l’empresa als efectes que s’aporti el document 
mitjançant el qual s’acrediti que la societat BCN Skydive,S.L., compte amb la plena 
disposició de mitjans necessaris per a l’execució del contracte, conforme amb el 
disposat en l’article 63 del TRLCSP. 
Desè. Vista la instància presentada per Ariel Juncos González en data 26.11.2018 
(2018-E-RC-6680), la qual és assumida pel Sr. Benjamín Guix Melcior, amb DNI 
46.110.448-W en nom i representació de les societats BCN Skytunnel, S.L., Cormen, 
S.L, Airpirineus, SL, i declarant que BCN Skytunnel, S.L. per tal de portar a aterme 
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l’execució del cte de concessió disposa dels mitjans tècnics i econòmics garantits per 
les citades societats vinculades a l’activitat del sector. 
Onzè. En data 3.12.2018 es va requerir a l’empresa BCN Skytunnel,S.L. per tal que 
efectués el reajustament de la garantia definitiva dipositada a l’haver-se detectat un error 
en el càlcul del seu import ja que la mateixa es va calcular sobre el pressupost 
d’execució material de les obres (PEM), i no sobre el pressupost d’execució per 
contracte (PEM, més 13% de despeses generals i 6% de benefici industrial). L’empresa, 
en data 12.12.2018 ha procedit a l’ingrés de l’import complementari de 2.328,45 € 
mitjançant transferència bancària.  
 
Dotzè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Ple de l’Ajuntament 
- Data delegació: 22.06.2015 
- Publicació al BOPB: 07.07.2015 

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Bcn Skytunnel, S.L,  amb CIF B-67253351 la concessió 
de l’ús privatiu d’un bé de domini públic per al desenvolupament d’una activitat esportiva 
i d’una àrea d’ús públic d’estada d’autocaravanes, d’acord amb l’oferta presentada i sent 
l’activitat principal que es proposa la pràctica del paracaigudisme en un túnel de vent, i 
pel següent cànon ofertat: 
 
Diferencial únic d’increment comú a tots 
els trams de cànon (incrementa el 
percentatge mínim de cada tram establert 
en la clàusula 4) 

 
0 % 

Import mínim del cànon  10.000 €/anuals 
 
SEGON. Disposar, de conformitat amb les apreciacions de la mesa de contractació de 
28 de setembre de 2018, el següent: 

I. Atès que l’empresa no ofereix increment del percentatge, de conformitat amb 
l’establert en la clàusula 4 del PCAP, s’entén que ofereix els percentatges 
mínims establerts en la citada clàusula. 
 

II. Atès que s’adjunta a l’oferta un estudi econòmic financer de l’explotació, tal i com 
estableix la clàusula 14.2. El citat document disposa en el punt 2 de l’apartat 
sobre “Aparcament autocaravanes” que “l’àrea es projecta dins d'un recinte vallat 
i amb porta d’accés. En la porta, hi haurà una estació automàtica que per un preu 
aproximat de 8 €/dia dóna accés a l’obertura de Laporta i a l’ús dels serveis” i 
detalla els serveis. 
 
En relació a aquest apartat, de conformitat amb la clàusula 2.2 del PCAP, en 
l’àmbit 2 “.../... ha de disposar d’uns serveis higiènics autonetejables d’ús públic 
i gratuït, el qual haurà d’estar accessible permanentment com a mínim entre les 
8 i les 20 hores”.    
 
Per tant l’empresa haurà de garantir que la solució tècnica proposada dóna 
compliment al disposat en la citada clàusula 2.2. 
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L’empresa, així mateix,  haurà de donar estricte compliment al disposat en el plec de 
clàusules administratives particulars pel que fa a les assegurances (clàusula 14.6 i 11), 
abans de l’inici de l’activitat. 
  
TERCER. Requerir a l’empresa Bcn Skytunnel, S.L,  per tal de procedir a la formalització 
del contracte, en document administratiu en la data que es fixarà per la instructora del 
procediment. Al citat document administratiu de formalització caldrà incorporar 
compromís declarat en acta notarial per part de l’administrador, Sr. Benjamín Guix 
Melcior, amb DNI 46.110.448-W en nom i representació de les societats BCN Skytunnel, 
S.L., Cormen, S.L, Airpirineus, SL, i declarant que BCN Skytunnel, S.L., conforme posen 
els seus mitjans econòmics, materials i personals a disposició de l’empresa Bcn 
Skytunnel, S.L. per tal de poder executar la concessió, i garantir així la solvència 
econòmica. 
 
QUART. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització a la 
web municipal-perfil del contractant, i en el Registre Públic de Contractes 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, als serveis tècnics i a 
Intervenció-Tresoreria. 
 
SISÈ. Declarar que: 
 

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

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

dret. 
 
ANNEX.  

 
ANNEX: INFORME EMÈS PEL SERVEIS TÈCNICS 

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquest informe s’ha corregit en la sessió urgent 
de la Junta de Govern Local de 4 de febrer de 2019, en el sentit de modificar un 
error material en la seva redacció, essent la següent la versió definitiva, ja 
corregida:   
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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  
 
 
 

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

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

 
 

Nom Data Expedient Resum 

DECRET 
2018-1396 

23/11/2018 
20:06 

1712/2018 

Aprovació de la convocatòria i 
bases del procés selectiu per la 
creació d’una borsa de treball 
d’administratius/ves.  

DECRET 
2018-1397 

23/11/2018 
20:09 

105/2018 

Autorització d’accés a la 
informació pública de l’expedient 
105/2018 sol.licitada per Hostal 
Pineda Bages SA 

DECRET 
2018-1398 

25/11/2018 
18:55 

1210/2018 

Ordre d’execució adreçada al 
propietari de la finca del Carrer 
Lluís Castells, 8, degut a la 
nidificació de coloms a l’edifici 

DECRET 
2018-1399 

26/11/2018 
10:23 

1698/2018 
Incoació de procediment 
sancionador de trànsit (relació 
18050398) 

DECRET 
2018-1400 

26/11/2018 
10:50 

1699/2018 
Incoació de procediment 
sancionador de trànsit (relació 
18051448) 
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DECRET 
2018-1401 

26/11/2018 
13:41 

1406/2018 

Aprovació de l’adjudicació de les 
obres contingudes en el "Projecte 
executiu de reparació de 
l'ascensor exterior de la 
Rosaleda" i servei de 
manteniment integral. 

DECRET 
2018-1402 

26/11/2018 
14:58 

171/2018 

Aprovació de la sol·licitud 
d'ampliació de termini d'execució i 
justificació de la subvenció del 
Catàleg de serveis 2018 de la 
Diputació de Barcelona de 
l'actuació "publicació de llibres de 
divulgació històrica i didàctica de 
Sant Fruitós de Bages 

DECRET 
2018-1403 

26/11/2018 
15:00 

1093/2018 

Correcció d’errada material en el 
Decret d’Alcaldia número 2018-
1173 de data 15 d’octubre de 
2018. 

DECRET 
2018-1404 

26/11/2018 
15:03 

262/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de 
subvenció nominativa (conveni) 
amb l’Associació Brogit Difonem 
Cultura de St. Fruitós, exercici 
2018 

DECRET 
2018-1405 

27/11/2018 
8:28 

774/2018 

Deixar sense efecte una liquidació 
tributària aprovada i l’atorgament 
de la bonificació en la quota 
tributària de l’ICIO (impost de 
construccions) 

DECRET 
2018-1406 

27/11/2018 
8:31 

1355/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte per l’execució 
de les obres de condicionament 
de zona esportiva fase 5 (grades), 
pavimentació de zona de jocs i 
millora de pavimentació. 

DECRET 
2018-1407 

28/11/2018 
10:55 

1581/2018 

Aprovació de la despesa de la 
nòmina corresponent al mes de 
NOVEMBRE 2018 

DECRET 
2018-1408 

28/11/2018 
13:41 

909/2018 

Avocar la competència i aprovar 
l’adjudicació del contracte de 
subministrament d’un vehicle 
especial tipus tren destinat al 
transport turístic pel municipi de 
Sant Fruitós de Bages. 
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DECRET 
2018-1409 

29/11/2018 
10:57 

1743/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 
1743/2018 de relació de factures, 
núm de relació O/2018/257 i 
O/2018/260 

DECRET 
2018-1410 

29/11/2018 
11:02 

1580/2018 

Aprovació de les gratificacions per 
serveis extraordinaris, hores 
extraordinàries del personal de la 
Corporació i dels desplaçaments, 
corresponents al mes d’octubre 
de 2018. 

DECRET 
2018-1411 

29/11/2018 
15:31 

952/2018 

Aprovació de les certificacions i 
les respectives factures, 
corresponents a les obres 
d’asfaltatge i millora en diversos 
àmbits del municipi de Sant 
Fruitós de Bages.  

DECRET 
2018-1412 

29/11/2018 
15:51 

1226/2018 

Reintegrament parcial de les 
subvencions concedides per 
aplicar als interessos dels 
préstecs destinats a finançament 
d’inversions municipals 
concedides per la Diputació de 
Barcelona.   

DECRET 
2018-1413 

29/11/2018 
18:51 

1756/2018 

Convocatòria de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern 
Local pel dia 3 de desembre de 
2018 

DECRET 
2018-1414 

29/11/2018 
18:52 

1716/2018 

Aprovació de la convocatòria i les  
bases del procés selectiu per la 
creació d’una borsa de tècnic/a 
auxiliar de Joventut.  

DECRET 
2018-1415 

29/11/2018 
18:53 

211/2018 

Adjudicació del contracte menor 
de servei de recollida de la fracció  
orgànica dels nuclis de Torroella i 
Rosaleda, a conseqüència de 
l’avocació temporal de part de les 
competències delegades al 
Consorci del Bages per la Gestió 
de Residus per a la prestació del 
servei de gestió dels residus en 
una prova pilot de recollida de les 
fraccions de resta i orgànica 
municipals als nuclis de Rosaleda 
i Torroella 
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DECRET 
2018-1416 

29/11/2018 
20:48 

270/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) 
amb AVV La Rosaleda, exercici 
201. 

DECRET 
2018-1417 

29/11/2018 
20:48 

884/2018 

Validació i la facturació dels 
serveis concertats de les places 
públiques de la Residència 
municipal d’avis de Sant Fruitós 
de Bages  

DECRET 
2018-1418 

29/11/2018 
20:48 

666/2017 

Informar sobre la bonificació de la 
taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals per 
ús de deixalleria i compostatge 
domèstic, prèviament a la 
resolució de l’Organisme de 
Gestió Tributària (2a remesa). 

DECRET 
2018-1419 

29/11/2018 
20:48 

105/2018 

Aprovació de la factura número 
2018162, fi de contracte Lot 1 
elaboració del cens de parcel·les 
en deficitari estat de conservació, 
condicions de seguretat i 
salubritat. Expedient 105/2018 

DECRET 
2018-1420 

29/11/2018 
22:04 

805/2017 

Tràmit d’audiència prèvia a la 
caducitat de la llicència d’obres 
atorgada amb numero 
1057/2015.  

DECRET 
2018-1421 

29/11/2018 
22:06 

1679/2018 

Autorització per la cessió d’ús de 
vehicles de propietat municipal a 
entitats locals.  

DECRET 
2018-1422 

29/11/2018 
22:07 

1750/2018 

Delegació de la facultat per a 
celebrar matrimoni civil, en la 
regidora Cristina Murcia 
Caraballo 

DECRET 
2018-1423 

29/11/2018 
22:08 

1749/2018 

Delegació de la facultat per a 
celebrar matrimoni civil, en el 
Regidor Xavier Racero Esquius 

DECRET 
2018-1424 

29/11/2018 
22:09 

1715/2018 
Aprovació d’assistència a cursos i 
jornades per part de personal 
divers. 

DECRET 
2018-1425 

30/11/2018 
11:53 

1515/2017 

Resolució d’atorgament de 
llicència ambiental d'activitat de 
Tanatori amb crematori. 
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DECRET 
2018-1426 

30/11/2018 
11:58 

1557/2018 

Tràmit d’audiència als interessats 
respecte ordre d'execució d'obres 
als vorals de l'avinguda Girona 
(conducte sanejament PAIDOS). 

DECRET 
2018-1427 

30/11/2018 
13:24 

1550/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagament , 
corresponent a l’expedient núm.  
1550/2018 de RELACIÓ DE 
FACTURES, núm.  relació 
O/2018/22 de l’empresa UTE 
SANT FRUITÓS. Aixecament de 
Reparament.  

DECRET 
2018-1428 

30/11/2018 
13:28 

1760/2018 

Convocatòria de la sessió 
ordinària de la Comissió 
informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 5 de desembre 
de 2018 

DECRET 
2018-1429 

30/11/2018 
13:29 

1759/2018 

Convocatòria de la sessió 
ordinària de la Comissió 
informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 5 de 
desembre de 2018 

DECRET 
2018-1430 

30/11/2018 
15:26 

1758/2018 

Convocatòria de la sessió 
ordinària de la Comissió 
informativa de Promoció del 
Territori pel dia 5 de desembre de 
2018 

DECRET 
2018-1431 

30/11/2018 
15:27 

730/2017 

Resolució del recurs de reposició 
de l’aprovació de reconeixement 
de l’obligació i pagament de 
subvenció de primer establiment 
per la construcció i adequació de 
la residència assistida i centre de 
dia gent gran.  

DECRET 
2018-1432 

30/11/2018 
15:29 

948/2018 
Superació del període de prova 
d’una administrativa.  

DECRET 
2018-1433 

30/11/2018 
17:02 

1740/2018 

Aprovació de la devolució 
d'ingressos indeguts abonats 
erròniament pel Consorci del 
Bages per a la Gestió de Residus 

DECRET 
2018-14342 

01/12/2018 
11:21 

1532/2018 
Anul·lació del document 
d’autoliquidació per manca de 
realització de l’objecte tributari.  

 

                                                 
2 Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-1434, d’1.12.18, que correspon signar al Regidor d’Hisenda, 
per delegació d’Alcaldia (que s’esmenta), hi consta com a signatari i ha signat efectivament l’Alcalde, la qual 
cosa s’esmena amb aquesta diligència.  
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DECRET 
2018-1435 

01/12/2018 
11:23 

1600/2017 

Aprovació de l’acta de recepció 
dels treballs pel subministrament 
i muntatge d’una instal·lació solar 
fotovoltaica en règim 
d’autoconsum a tres equipaments 
municipals de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 

DECRET 
2018-1436 

01/12/2018 
11:31 

1741/2018 

Inscripció d’alta al Registre 
municipal d'entitats i associacions 
de l’Associació Cavalcada de 
Reis.  

DECRET 
2018-1437 

01/12/2018 
11:32 

1230/2018 

Aprovació provisional de la llista 
d’admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data de 
les  proves del procés selectiu per 
la creació d'una borsa de treball 
d'AGENTS DE LA POLICIA 
LOCAL. 

DECRET 
2018-1438 

01/12/2018 
11:34 

459/2016 

Atorgament de llicència d’obres i 
canvi d' ús per destina a 
restauració part del Mas de Sant 
Iscle 

DECRET 
2018-1439 

03/12/2018 
7:42 

1560/2017 

Declaració de suspensió del 
procediment de llicència 
urbanística d'ús provisional 
d'aparcament de camions i 
automòbils. 

DECRET 
2018-1440 

03/12/2018 
9:29 

1341/2018 

Acceptació de pagament 
d’indemnització concedida per la 
companyia ALLIANZ per danys 
causats a béns públics amb 
ocació d’accident de trànsit 
(emissió de document de 
liquidació a efectes de 
formalització del pagament) 

DECRET 
2018-1441 

03/12/2018 
10:17 

1730/2018 

Autorització per trànsit pel terme 
municipal d'activitat esportiva no 
competitiva (recorregut turístic de 
cotxes clàssics organitzat per 
Clàssic Motor Club Bages)  

DECRET 
2018-1442 

03/12/2018 
13:51 

1457/2018 
Contractació temporal amb motiu 
del Projecte RUBIK del Consell 
Comarcal del Bages.  

DECRET 
2018-1443 

03/12/2018 
14:35 

1732/2018 
Renúncia voluntària com a tècnic 
auxiliar de joventut. 
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DECRET 
2018-1444 

03/12/2018 
15:09 

1788/2018 
Convocatòria de la Junta de 
Portaveus pel dia 12 de 
desembre de 2018. 

DECRET 
2018-1445 

03/12/2018 
15:21 

264/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) 
amb Unió Musical del Bages, 
exercici 2018.  

DECRET 
2018-1446 

03/12/2018 
15:21 

268/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) 
amb la  Comissió de festes 
Enramades carrer Nou, exercici 
2018.  

DECRET 
2018-1447 

03/12/2018 
15:21 

952/2018 

Aprovació de la certificació 1 
(millora d’un tram de camí ral) i la 
respectiva factura, corresponents 
a les obres d’asfaltatge i millora 
en diversos àmbits del municipi 
de Sant Fruitós de Bages.   

DECRET 
2018-1448 

03/12/2018 
15:21 

961/2017 

Aprovació de la factura número 
36-2018 corresponent als 
honoraris de direcció i 
coordinació de seguretat i salut 
de les obres contingudes en el 
projecte d’execució de la primera 
fase del carrer Padró.  

DECRET 
2018-1449 

03/12/2018 
15:22 

1600/2017 

Aprovació de la 3a certificació 
(última) i la factura número 211 
corresponent al subministrament i 
muntatge d’una instal·lació solar 
fotovoltaica en règim 
d’autoconsum a tres equipaments 
municipals de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages.  

DECRET 
2018-1450 

03/12/2018 
15:22 

231/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) 
amb Escola Monsenyor Gibert, 
exercici 2018.  

DECRET 
2018-1451 

03/12/2018 
15:22 

223/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de la 
subvenció nominativa (conveni) 
amb AEE Paidos, exercici 2018.  

 

DECRET 
2018-1452 

03/12/2018 
16:29 

80/2018 

Declaració de finalització de 
procediment i arxivament de 
l’expedient núm. 80/2018, per 
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adopció de mesures de protecció 
de la legalitat urbanística.  

DECRET 
2018-1453 

03/12/2018 
16:30 

1365/2017 

Declaració de finalització de 
procediment i arxivament de 
l’expedient núm. 1365/2047, per 
adopció de mesures de protecció 
a la legalitat urbanística.  

DECRET 
2018-1454 

03/12/2018 
16:34 

1746/2018 
Incoació de procediment 
sancionador de trànsit (relació 
18052776) 

DECRET 
2018-1455 

03/12/2018 
16:49 

1443/2015 

Imposició de penalitats a 
l’empresa contractista del servei 
de manteniment integral de 
l’enllumenat públic i semàfors, 
amb garantia total, per 
incompliments contractuals. 

DECRET 
2018-1456 

03/12/2018 
16:56 

1606/2018 

Comunicació urbanística per 
ignifugar estructura d’altell i 
tallafocs.  

DECRET 
2018-14573 

03/12/2018 
16:59 

105/2018 

Aprovació de  liquidació tributària 
complementària.  

DECRET 
2018-1458 

03/12/2018 
17:10 

1736/2018 

Aprovació de la sol·licitud d’ajuts 
en el marc del  Programa 
complementari de modernització 
de polígons,  del  Pla   “Xarxa  de  
Governs Locals 2016-2019”. 

DECRET 
2018-1459 

03/12/2018 
17:14 

1744/2018 
Aprovació per ocupació de via 
pública per a la realització de 
rodatge.  

DECRET 
2018-1460 

03/12/2018 
17:16 

1748/2018 
Nomenament interí per programa 
temporal com a delineant 

DECRET 
2018-1461 

03/12/2018 
17:18 

1745/2018 

Desestimació de sol·licitud d’ús 
d’espai per aprenentatge en 
conducció de vehicles a motor 
per pràctica esportiva.  

 

 

                                                 
3 Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-1457, de 3.12.18, consta erròniament com a “Decret 
d’Alcaldia” quan havia de ser “Decret del regidor de Serveis Econòmics”, així com la delegació corresponent, 
que s’esmena seguidament: “Atès que la Regidoria d’Hisenda actua per la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde;  Data de delegació: 18 de juny de 2015; Numero decret: 2015 – 0480; Publicació 
al BOPB: 3 de juliol de 2015” 
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DECRET 
2018-1462 

04/12/2018 
16:06 

1784/2018 
Incoació de procediment 
sancionador de trànsit (relació 
18053188) 

DECRET 
2018-1463 

04/12/2018 
16:16 

1444/2018 

Aprovació de l’adjudicació del 
contracte de les obres 
contingudes en el “Projecte de 
reforma de la instal·lació de 
climatització de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages (Fase 3). 

DECRET 
2018-1464 

05/12/2018 
11:17 

1603/2018 

Atorgament de llicència d’obres 
menors per tancament de 
parcel.la.  

DECRET 
2018-1465 

05/12/2018 
11:45 

1689/2018 

Atorgament de llicència d’obres 
menors per tancament de 
parcel.la. 

DECRET 
2018-1466 

05/12/2018 
14:43 

1317/2018 

Devolució d’ingressos indeguts 
de subvenció atorgada per la 
Generalitat de Catalunya (Servei 
d'Ocupació de Catalunya) 

DECRET 
2018-1467 

05/12/2018 
14:45 

1722/2018 

Aprovació de compensació de 
deutes, entre la liquidació pels 
subministraments del bar ubicat a 
l’edifici Nexe i els drets de 
cobrament generats per diverses 
factures. 

DECRET 
2018-1468 

05/12/2018 
15:24 

1787/2018 
Adhesió al Pla Agrupat de 
formació 2019 promogut per la 
Diputació de Barcelona 

DECRET 
2018-1469 

05/12/2018 
15:29 

1605/2018 

Atorgament de llicència d’obres 
menors per tancament de 
parcel.la 

DECRET 
2018-1470 

05/12/2018 
15:37 

1794/2018 
Compactació de jornada per 
conciliació amb la vida familiar  

DECRET 
2018-1471 

05/12/2018 
15:44 

1780/2018 

Autorització de pas pel terme 
municipal de la Cursa Solidària 
per La Marató – Associació 
Manresa per la Marató. 

DECRET 
2018-1472 

05/12/2018 
15:46 

1687/2018 
Compactació de jornada per cura 
de fill menor de tres anys. 

DECRET 
2018-1473 

05/12/2018 
15:48 

980/2018 
Citació per revisió d’exàmen en 
oposició per treballadora social.  

DECRET 
2018-1474 

05/12/2018 
15:49 

980/2018 
Citació per revisió d’exàmen en 
oposició per treballadora social.  
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DECRET 
2018-1475 

05/12/2018 
15:55 

1693/2018 

Incoació del procediment 
d’extinció del efectes de la 
declaració responsable d’obertura 
d’activitat  de consultori 
psicològic.  

DECRET 
2018-1476 

05/12/2018 
16:01 

1230/2018 

Correcció d’errada en el Decret 
d’aprovació de la llista provisional 
d’admesos/es i exclosos/es, 
composició del tribunal i data de 
la prova per borsa de treball 
d’agents de policia local.  

DECRET 
2018-1477 

07/12/2018 
22:43 

181/2017 

Aprovar el padró d’usuaris del 
servei d'atenció domiciliària 
corresponent al mes de novembre 
2018 

DECRET 
2018-1478 

07/12/2018 
22:44 

1674/2018 
Aprovació del pagament de la 
quota Consorci Urbanístic 
L’Agulla any 2018.  

DECRET 
2018-1479 

07/12/2018 
22:45 

227/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de 
subvenció nominativa (conveni) 
amb AMPA Llar d'Infants Les 
Oliveres, exercici 2018.  

DECRET 
2018-1480 

07/12/2018 
22:45 

233/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de 
subvenció nominativa (conveni) 
amb Escola Paidos, exercici 2018 
.  

DECRET 
2018-1481 

07/12/2018 
22:45 

1226/2016 

Aprovació de la factura número 
F2018015 del contracte menor 
pel servei de direcció d’obra, 
direcció d’execució i coordinació 
de seguretat i salut de les obres 
del Projecte constructiu d’una 
passarel·la sobre la C-16c. 

DECRET 
2018-1482 

07/12/2018 
22:45 

1297/2018 

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

DECRET 
2018-1483 

07/12/2018 
22:46 

114/2018 

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

DECRET 
2018-1484 

10/12/2018 
8:29 

1710/2018 

Imposició i ordenació de Quotes 
Urbanístiques del projecte 
d’urbanització de la Unitat 
d'Actuació 15a “El Cementiri”.  



  
 

Pàgina 31 de 220 

 

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 

   

DECRET 
2018-1485 

10/12/2018 
16:50 

1761/2018 
Convocatòria i ordre del dia de la 
sessió ordinària del Ple municipal 
pel dia 13 de desembre de 2018.  

DECRET 
2018-1486 

10/12/2018 
16:52 

1480/2014 

Acceptació de la concessió dels 
ajuts de suport tècnic de 
subministrament d’aparells per al 
control de les condicions 
climàtiques i ambientals 

DECRET 
2018-1487 

10/12/2018 
16:56 

948/2018 

Continuïtat del nomenament interí 
per programa temporal d’una 
administrativa adscrita a Serveis 
Econòmics.  

DECRET 
2018-1488 

10/12/2018 
16:58 

23/2016 
Convocatòria del Consell 
Municipal Ràdio Sant Fruitós pel 
dia 18 de desembre de 2018.  

DECRET 
2018-1489 

12/12/2018 
11:19 

105/2018 

Aprovació d’una devolució 
d'ingressos indeguts.  

DECRET 
2018-1490 

12/12/2018 
11:20 

1777/2018 

Aprovació despesa de la paga 
extra de Nadal de 2018. 

DECRET 
2018-14914 

12/12/2018 
11:23 

700/2018 
Aprovar el padró d’usuaris del 
servei de teleassistència mes de 
novembre 2018.  

DECRET 
2018-1492 

12/12/2018 
11:24 

114/2018 

Liquidació del contracte de lloguer 
amb l’Associació Casino Societat 
Coral i Familiar, la signatura del 
nou amb efectes a 1 de novembre 
i la regularització dels imports 
abonats. 

DECRET 
2018-1493 

12/12/2018 
14:38 

230/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de 
subvenció nominativa (conveni) 
amb AMPA Paidos, exercici 2018.  

DECRET 
2018-1494 

12/12/2018 
14:38 

1103/2015 

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

DECRET 
2018-1495 

12/12/2018 
14:40 

1595/2017 

Aprovació de la factura número 
18804 pels treballs d’eliminació 
del contrafort en l’edifici situat al 
carrer Padró número 12.  

                                                 
4 Per a fer constar que en el Decret núm. 2018-1491, de 12.12.18, hi consta el signatari erroni al peu del 

decret (el Vicesecretari enlloc del Secretari), la qual cosa s’esmena amb aquesta diligència.  
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DECRET 
2018-1496 

12/12/2018 
14:40 

610/2018 

Aprovació de la certificació 
número 3 i corresponent factura 
pels treballs de reforma parcial de 
la planta baixa per a l’ampliació de 
l’escola de Música i Arts de 
Navarcles-Sant Fruitós.  

DECRET 
2018-1497 

12/12/2018 
14:42 

266/2018 

Aprovació de la justificació i 
ordenació de pagament de 
subvenció nominativa (conveni) 
amb Club de la música i la 
guitarra, exercici 2018.  

DECRET 
2018-1498 

12/12/2018 
15:05 

1761/2018 

Rectificació d’error material en la 
redacció de l’ordre del dia del 
Decret 2048-1485, de 
convocatòria de ple ordinari de 13 
de desembre de 2018.  

DECRET 
2018-1499 

12/12/2018 
15:08 

1356/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte per l’execució 
de les obres contingudes en el 
document tècnic voreres 2018. 

DECRET 
2018-1500 

12/12/2018 
15:09 

1378/2018 

Desistiment del procediment de 
licitació de les obres contingudes 
Projecte bàsic i d'execució de 
Casal de Joves a la planta 
semisoterrani del Centre Cívic 
Nexe; i aprovació de nova 
convocatòria de licitació. 

DECRET 
2018-1501 

12/12/2018 
19:02 

1796/2018 
Incoació de procediment 
sancionador de trànsit (relació 
18054010) 

DECRET 
2018-1502 

12/12/2018 
19:07 

1193/2018 

Resolució del procediment de 
baixa d'ofici per caducitat o 
inscripció indeguda en el padró 
municipal d'habitants, a instància 
de part.  

DECRET 
2018-1503 

12/12/2018 
19:10 

1813/2018 
Comunicació de cessament 
d'activitat.  

DECRET 
2018-1504 

13/12/2018 
9:25 

1830/2018 
Autorització i ordenació del 
pagament a justificar per la 
compra de lots de Nadal.   

DECRET 
2018-1505 

13/12/2018 
9:26 

1803/2018 

Aprovació de les indemnitzacions 
per la participació com a 
assessors de tribunals de 
selecció de l’Administració Local.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

 
 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
4. ÀREA DE SECRETARIA 
  
4.1 Compareixença a procediment judicial contenciós administratiu (exp. 
1793/2018) 
 

Primer. Mitjançant ofici de 27 de novembre de 2018 (inscrit amb registre d’entrada 
número 2018-E-RC-6873 de 4 de desembre) el Jutjat contenciós administratiu número 
5 de Barcelona requereix la remissió de l’expedient administratiu corresponent al Decret 
2018-651, pel qual es desestima el recurs de reposició interposats per *** contra el 
decret 2017-1465 pel qual es va nomenar en pràctiques el Sr. *** com a agent de la 
policia local. 
 
A aquest recurs contenciós administratiu li ha correspost per repartiment el número 
320/2018 (part actora: ***; defensa de la part actora*** / part demandada: Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages). 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Comparèixer i personar-se en recurs contenciós administratiu núm. 320/2018 
(procediment abreujat) seguit davant el Jutjat contenciós administratiu número 5 de 
Barcelona. 
 
Segon. Designar com a lletrats encarregats de la direcció jurídica i la defensa judicial de 
l’esmentat recurs, al Sr. Josep Gonzalez Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i advocat col·legiat amb número 979 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Manresa, i a la Sra. Maria José Fernàndez Trigo, lletrada municipal, a l’empara del 
previst a l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
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Tercer. Procedir a la tramesa de dues còpies autenticades de l’expedient administratiu 
2017/568 corresponent al Decret 2018-651 impugnat, l’índex del qual consta com a 
Annex a aquest acord. 
 
Quart. Fer constar a efectes de les actuacions seguides en el recurs 320/2018 que no 
consta la interposició de cap recurs en relació amb el mateix objecte (impugnació del 
Decret 2018-651). 
 
Cinquè. Notificar a les persones que figuren com interessades en l’expedient 
administratiu número 2017/568 respecte a l’objecte del recurs interposat als efectes de 
citació a termini per comparèixer, si ho consideren oportú per la defensa dels seus 
interessos, com a demandats en el termini de nou dies en el recurs 320/2018 davant el 
Jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona. 
 
Sisè. Donar trasllat de la present resolució mitjançant certificat al Jutjat contenciós 
administratiu número 5 de Barcelona. 
 
Vuitè. Declarar que : 
 

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

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

 
 
Annex: Índex de l’expedient 2017/568 
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Expedient núm. 2017/568                
Data obertura: 4/4/2017 
 

ÍNDEX DE DOCUMENTS 

 

DOCUMENT Pàgines 

Providència del regidor de governació per proveir una plaça 
d’agent, de data 29.03.2018 

1 

Informe de la Tècnica de Recursos Humans sobre la convocatòria 
del concurs de mobilitat horitzontal per la provisió d’una plaça 
d’agent de la policia local, de data 12.04.2017 

2 

Informe de la Interventora sobre el procés selectiu d’un agent de la 
policia local mitjançant mobilitat horitzontal 

3 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de la 
convocatòria i de les bases del concurs de mobilitat horitzontal per 
la provisió d’una plaça d’agent de la policia local. 

4-10 

Diligència certificant l’acord de Junta de Govern Local de 2 de maig 
de 2017 sobre l’aprovació de la convocatòria de concurs de 
mobilitat horitzontal per la provisió d’una plaça d’agent local de la 
policia local 

11-17 

Notificació a l’Àrea d’Intervenció de l’acord de Junta de Govern 
Local de 2 de maig de 2017 sobre l’aprovació de la convocatòria 
de concurs de mobilitat horitzontal per la provisió d’una plaça 
d’agent local de la policia local 

18-24 

Minuta de la notificació a l’Àrea d’Intervenció de l’acord de Junta 
de Govern Local de 2 de maig de 2017 sobre l’aprovació de la 
convocatòria de concurs de mobilitat horitzontal per la provisió 
d’una plaça d’agent local de la policia local 

25 

Rebut de notificació de la notificació a l’Àrea d’Intervenció de 
l’acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 2017 sobre 
l’aprovació de la convocatòria de concurs de mobilitat horitzontal 
per la provisió d’una plaça d’agent local de la policia local 

26 

Notificació a la Junta de Personal de l’acord de Junta de Govern 
Local de 2 de maig de 2017 sobre l’aprovació de la convocatòria 
de concurs de mobilitat horitzontal per la provisió d’una plaça 
d’agent local de la policia local 

27-33 

Minuta de la notificació a la Junta de Personal de l’acord de Junta 
de Govern Local de 2 de maig de 2017 sobre l’aprovació de la 
convocatòria de concurs de mobilitat horitzontal per la provisió 
d’una plaça d’agent local de la policia local 

34 

Rebut de notificació de la notificació a la Junta de Personal de 
l’acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 2017 sobre 
l’aprovació de la convocatòria de concurs de mobilitat horitzontal 
per la provisió d’una plaça d’agent local de la policia local 

35 
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Anunci per publicar al BOP de l’acord de Junta de Govern Local de 
2 de maig de 2017 sobre l’aprovació de la convocatòria de concurs 
de mobilitat horitzontal per la provisió d’una plaça d’agent local de 
la policia local, de data 08.05.2017 

36-42 

Anunci de l’acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 2017 
sobre l’aprovació de la convocatòria de concurs de mobilitat 
horitzontal per la provisió d’una plaça d’agent local de la policia 
local publicat al BOPB de 15 de maig de 2017 

43-47 

Anunci per publicar al DOGC de l’acord de Junta de Govern Local 
de 2 de maig de 2017 sobre l’aprovació de la convocatòria de 
concurs de mobilitat horitzontal per la provisió d’una plaça d’agent 
local de la policia local, de data 21.05.2017 

48-54 

Anunci de l’acord de Junta de Govern Local de 2 de maig de 2017 
sobre l’aprovació de la convocatòria de concurs de mobilitat 
horitzontal per la provisió d’una plaça d’agent local de la policia 
local publicat al DOGC nº 7378 de 26 de maig de 2017 

55-60 

Ofici a la Subdirecció General de Seguiment d’Acords i 
Disposicions del Ministeri de la Presidència adjuntant resolució 
referent a la convocatòria a efectes de la publicació al BOE, amb 
registre de sortida 2017-S-RC-1776 de data 29.05.2017 

61-62 

Rebut de Correus justificant l’entrega de la resolució al Ministeri 63 

Publicació al BOE nº 139, de data 12.06.2017, de Resolució de 26 
de maig de 2017 referent a la convocatòria per a proveir una plaça 
d’agent de la policia local. 

64 

Instància per participar en el procés selectiu d’una plaça d’agent 
per mobilitat horitzontal presentada per *** amb registre d’entrada 
2017-E-RC-2931 de data 15.06.2017 

65-87 

Instància per participar en el procés selectiu d’una plaça d’agent 
per mobilitat horitzontal presentada per *** amb registre d’entrada 
2017-E-RC-2948 de data 16.06.2017 

88-130 

Instància per participar en el procés selectiu d’una plaça d’agent 
per mobilitat horitzontal presentada per *** amb registre d’entrada 
2017-E-RC-3044 de data 22.06.2017 

131-166 

Instància per participar en el procés selectiu d’una plaça d’agent 
per mobilitat horitzontal presentada per *** amb registre d’entrada 
2017-E-RC-3279 de data 04.07.2017 

167-215 

Instància per participar en el procés selectiu d’una plaça d’agent 
per mobilitat horitzontal presentada per *** amb registre d’entrada 
2017-E-RC-3280 de data 04.07.2017 

216-251 

Ofici a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de 
Catalunya (Direcció General d’Administració de Seguretat) 
sol·licitant designació de membres de tribunal qualificador, amb 
registre de sortida 2017-S-RC-2173, de data 26.06.2017 

252-254 

Sol·licitud de vocals per formar part d’un tribunal qualificador a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

255-257 

 
Resposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la 
sol·licitud de designació de vocals del tribunal qualificador, amb 
registre d’entrada 2017-E-RC-3236, de data 30.06.2017 

258-259 
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Certificat del Secretari Municipal conforme finalitza el termini per 
presentar sol·licituds per a concórrer a la convocatòria en data 4 
de juliol de 2017 i s’han presentat cinc sol·licituds, de data 
12.07.2017 

260 

Decret d’alcaldia 2017-0921 sobre aprovació de la llista d’admesos 
i exclosos, composició de la Comissió de Valoració i data per les 
proves selectives per la provisió d’una plaça d’agent mitjançant 
concurs de mobilitat horitzontal, de data 20.07.2017 

261-262 

Anunci del Decret d’alcaldia 2017-0921 sobre aprovació de la llista 
d’admesos i exclosos, composició de la Comissió de Valoració i 
data per les proves selectives per la provisió d’una plaça d’agent 
mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, de data 20.07.2017 

263 

Acta de la Comissió de Valoració per la provisió d’una plaça d’agent 
de la policia local mitjançant concurs de mobilitat horitzontal, de 
data 6.10.2018 

264-265 

Prova de coneixements professionals realitzada per *** 266-268 

Prova de coneixements professionals realitzada per *** 269-271 

Prova de coneixements professionals realitzada per *** 272-274 

Prova de coneixements professionals realitzada per *** 275-277 

Anunci a la web sobre resultats de la prova de coneixements 
professionals realitzada en data 6.10.2018 

278 

Instància  presentada per *** demanant revisió de la prova de 
coneixements professionals, amb registre d’entrada 2017-E-RC-
4718 de data 9.10.2017 

279 

Email convocant a *** a revisió de la prova 280 

Acta de la Comissió de Valoració sobre les proves físiques de 20 
d’octubre de 2017 

281-282 

Anunci a la web sobre resultats de les proves físiques realitzades 
en data 20.10.2017 

283 

Informe de resultats d’avaluació psicotècnica, de data 26 d’octubre 
de 2017, signat per la psicòloga col·legiada número 5.638 *** 

284-286 

Acta de la Comissió de Valoració sobre la prova psicotècnica de 
data 27 d’octubre de 2017 

287 

Anunci a la web sobre resultats de la prova psicotècnica realitzada 
en data 24.10.2017 

288 

Certificat mèdic d’aptitud d’*** de data 03.11.2017 289 

Acta de la Comissió de Valoració sobre la prova d’aptitud mèdica 
del Sr. *** de data 20.11.2017 

290 

Anunci a la web sobre resultats de prova d’aptitud mèdica del Sr. 
*** i resultat final de la fase de concurs-oposició del procés selectiu, 
de data 29.11.2017 

291 

Instància presentada pel Sr. *** denunciant una presumpta 
vulneració de dades personals, de data 2 de novembre de 2017 
amb registre d’entrada 2017-E-RC-5168. 

292-293 

Instància presentada pel Sr. *** sol·licitant informació sobre 
instància amb registre 2017-E-RC-5168, de data 14.12.2017 amb 
registre d’entrada 2017-E-RC-5848. 

294 
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Instància presentada pel Sr. *** demanant revisió de la prova 
psicotècnica, en data 2.11.2017 amb registre d’entrada 2017-E-
RC-5169. 

295-296 

Instància presentada pel Sr. *** demanant novament revisió de la 
prova psicotècnica, en data 14.12.2017 amb registre d’entrada 
2017-E-RC-5850. 

297 

Decret 2018-0081, de 25.01.2018, sobre sol·licitud de revisió de 
prova psicotècnica de l’aspirant *** citant-lo per la revisió el 
26.01.18. 

298 

Notificació del Decret 2018-0081, de 25.01.2018, sobre sol·licitud 
de revisió de prova psicotècnica de l’aspirant *** citant-lo per la 
revisió el 26.01.18, amb registre de sortida 2018-S-RC-250 de data 
25.01.2018, rebuda pel destinatari el 26.01.18. 

299 

Justificant de realització de la revisió de la prova psicotècnica de 
data 26 de gener de 2018 

300 

Reclamació inicial d’informació presentada per *** amb registre 
d’entrada 0218-E-RC-1111 de data 27.02.2018 

301-302 

Ofici de resposta a reclamació inicial d’informació presentada per 
***, amb registre de sortida 2018-S-RC-850, de data 22.03.2018 
amb justificant d’entrega de Correus 

303-308 

Recurs de reposició presentat per *** en representació de *** contra 
Decret d’Alcaldia 1465/2017, de 12.12.2017, amb registre 
d’entrada 2018-E-RC-2361 de data 08.05.2018 

309-311 

Decret 2018-0651, de data 07.06.2018, sobre resolució del recurs 
de reposició presentat per *** contra Decret d’alcaldia 1465/2017 

312 

Notificació del Decret 2018-0651 a ***, amb registre de sortida 
2018-S-RC-1805, de data 07.06.2018 

313 

Justificant de Correus d’entrega de notificació a *** 314 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
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5.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre municipis i Consell Comarcal del 
Bages de l’actuació de promoció de l’ocupació a la Indústria local del Bages per 
a la gestió del projecte: OBI-III 2018-2020 (exp. 112/2018) 
 

Fets 
 
1. Al Butlletí Oficial de la Província del dia 27 de novembre de 2017, es publica extracte 
de l’acord de 9 de novembre de 2017 de la  la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es va aprovar la convocatòria 2018-2020 i les bases específiques 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació 
a la industria local.  
 
2. En data 25 de gener de 2018 l’Ajuntament de Manresa va presentar sol·licitud de 
subvenció per al projecte “Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020, per un import 
total de 926.020,67€ i un cofinançament de 249.336,17€, en la modalitat d’execució 
conjunta, essent l’àmbit territorial d’influència del projecte comarcal.  
   
3. Mtjançant decret de l’alcaldia núm. 0108 de 31 de gener de 2018, l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages va acceptar el compromís d’adhesió a l’execució conjunta de 
l’actuació per a la promoció de l’ocupació a la indústria local del Bages, emmarcada dins 
el Projecte Ocupació al Bages Industrial – OBI III 2018-2020 de la convocatòria per 
promoure l’ocupació a la indústria local 2018-2020 de la Diputació de Barcelona. 
 
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 12 d’abril de 2018, va 
atorgar  una subvenció a l’Ajuntament de Manresa per un import de 676.684,50€ per a 
desenvolupar el projecte Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020. 
 
3. En data 10 de desembre de 2018 es tramet a l’ajuntament el conveni col·laboració 
entre municipis i Consell Comarcal del Bages per a la gestió del projecte: Ocupació al 
Bages Industrial (OBI) 2018-2020, el qual té per objecte establir els termes de 
col·laboració entre les parts signants per a la gestió del projecte “OBI 2018-2020”, 
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 1, 
segons el règim de finançament que s’hi especifica, i que és vinculant. Al pacte cinquè, 
es recull el pressupost total de l’actuació essent de 926.020,67 euros, dels quals 
249.336,17 euros corresponen a recursos propis dels coexecutors. El finançament de la 
present actuació es portarà a terme a través d’aportacions pròpies dels ens executors 
que cofinancien, de conformitat amb les quantitats que s’especifiquen a l’annex número 
1. La resta de l’actuació es finançarà a través d’una subvenció de 676.684,50 euros de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Les dades relatives al municipi de Sant Fruitós de Bages són: 
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 2018 2019 2020 
TOTAL Aplicacions 

pressupostàries 

Subvenció 4.000 6.000 4.000 
14.000 13.920.12001 

13.920.12100 
13.920.12101 

Cofinançament 4.000 6.000 4.000 14.000  

Total projecte 8.000 12.000 8.000 28.000 

 
 
A la vista d’aquestes dades, l’actuació a realitzar per l’Ajuntament te un cost de 28.000 
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 
- 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 27 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.  
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració público privada entre municipis de 
Manresa,Cardona, Artés, Castellbell i el Vilar,  Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Sant 
Joan de Vilatorrada i el Consell Comarcal del Bages i altres ens per a la gestió del 
projecte: Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020, que consta a l’expedient. 
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SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses, per fer front a les 
obligacions d’ aquest Ajuntament derivades del conveni, per import de 28.000 euros 
amb càrrec a les partides 13.920.12001,13.920.12100 i13.920.12101 dels pressupostos 
de 2018, 2019 i 2020. 
 
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 PUBLICOPRIVADA ENTRE MUNICIPIS I 
ALTRES ENS PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE: OCUPACIÓ AL BAGES 
INDUSTRIAL (OBI) 2018/2020 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6 ÀREA DE RECURSOS HUMANS 
  
6.1 Declarar desert el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a mig de gestió per 
proveir un lloc de treball de tècnic/a mig d’ocupació (exp. 978/2018) 
 

Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i 
DOGC de 09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 
06.06.2018 i BOE, entre els quals s’aprovava el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a 
mig de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a mig d’ocupació. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 8 de novembre de 2018, 
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de 
tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a mig d’ocupació, en no 
haver superat el procés selectiu cap de les aspirants presentades. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a mig 
de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a mig d’ocupació, pels motius 
anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 



  
 

Pàgina 82 de 220 

 

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

   

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.2 Declarar desert el procés selectiu d'una plaça de treballador/a social (exp. 
980/2018) 
 

Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i 
DOGC de 09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 
06.06.2018 i BOE, entre els quals s’aprovava el procés selectiu d’una plaça de 
treballador/a social. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 26 de novembre de 2018, 
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de 
treballador/a social, en no haver superat el procés selectiu cap de les aspirants 
presentades. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de treballador/a 
social, pels motius anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
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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. 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
7 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
7.1 Aprovació del contracte menor d’obres per l’enjardinament de varies 
zones del municipi (exp. 1800/2018) 
 

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer.  Adjudicar el contracte menor d’obres  d’enjardinament de varies zones del 
municipi a favor de l’empresa Boscnet Jardiners SL. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 170 60934 per l’import de 14.773,66 € (21% IVA inclòs). 
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Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
7.2 Aprovació de l’adjudicació per l’execució de les obres contingudes en el 
Projecte d’obres d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, entre els carrers de 
Sant Valentí i de Montpeità (exp. 1232/2018) 
 

1.- Vist el Projecte executiu d’obres d’urbanització de l’avinguda Sant Joan entre els 
carrers Sant Valentí i Montpeità, amb un pressupost d’execució per contracte de 
54.719,09 (IVA inclòs) redactat pel Sr. Carles Noguera i Gros, enginyer de camins, 
canals i ponts, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 7 de novembre 
de 2016 (BOP de 22 de novembre de 2016), i sent aprovat definitivament per la Junta 
de Govern Local de data 6 de febrer de 2017. 
 
2.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 22 d’octubre de 2018, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació ordinària per la 
contractació de les obres contingudes en el Projecte d’obres d’urbanització de 
l’Avinguda Sant Joan, entre els carrers de Sant Valentí i de Montpeità. 
 
3.- Es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els interessats 
presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 14 de 
novembre de 2018, i es va presentar al procediment l’empresa Construcciones Somic, 
S.L., en data 14/11/2018 i amb registre d’entrada 2018-E-RC-6442, d’acord amb el 
certificat de data obrant en l’expedient. 
 
4. En data 22 de novembre de 2018 la mesa de contractació va procedir a l’obertura del 
sobre únic presentat per part de l’empresa licitadora i a la valoració de les ofertes, en 
aplicació dels criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives 
particulars (reducció de preu), acordant-se elevar a la Junta de Govern Local la proposta 
d’adjudicació del contracte de referència, a favor de l’empresa Construcciones Somic, 
S.L., prèvia presentació de la garantia definitiva, i prèvia comprovació, per part dels 
serveis tècnics municipals, que la oferta presentada s’adeqüi al projecte tècnic. 

 
5.- Mitjançant requeriment de data 23 de novembre de 2018 es va requerir a la citada 
empresa, la presentació de la garantia definitiva, la qual va ser dipositada a tresoreria 
en data 26 de novembre de 2018, mitjançant transferència bancària, per import de 
2.190,39 €. 
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6. Per tot l’exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança 
amb l’ article 53.1 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, i atenent al que disposa l’article 
175 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, es formula 
aquesta proposta per tal que se li doni el tràmit oportú i es proposa l’adopció de la 
següent 
 
 
7. 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 a l’empresa Construcciones Somic, S.L., el contracte per l’execució 
de les obres contingudes en el Projecte d’obres d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, 
entre els carrers de Sant Valentí i de Montpeità, per un import de 43.807,82 €, més 
9.199,64 €, total de 53.007,46 € (IVA inclòs) i disposar la despesa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 22.151.60931-Obres urbanització Av. Sant Joan. 
 
Segon. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment, als serveis tècnics municipals; i a la intervenció-
tresoreria. 

 
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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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 ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
8 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
8.1 Justificació dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal (exp. 1244/2018) 
 

Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada els dies 18/06/2018; 29/06/2018; 
26/07/2018; 06/09/2018; 24/09/2018; 08/10/2018; 05/11/2018 van aprovar ajuts 

individualitzats per aliments de primera necessitats i coadjuvar el deute pendent per 
subministraments bàsics. 

 
Atès la documentació acreditativa de les despeses que els usuaris beneficiaris d’aquests 
ajuts han presentat i que ha estat informada per la tècnica i la Regidora de Benestar 
Social. 
 
Atès que 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: Pendent 

 
S’ACORDA:  

 
Primer.- Restar assabentada la Junta de Govern Local  de la justificació dels ajuts 
individualitzats atorgats als usuaris de l’ EBAS en situació d’emergència social amb 
efectes des de l’any 2017 al 2018 que es detallen a continuació: 
 

Nº 
Expedient 

Nº Expedient 
Accede 

D.N.I Beneficiari Ajut Concedit 
Ajut 

Justificat 

046/2018 53/2018 
*** 

( Transport) 
62,70€ 67,50€ 

014/2018 13/2018 
*** 

( Llibres de text) 
20,64€ 40,64€ 

056/2018 66/2018 
*** 

(Lloguer) 
150,00€ 300,00€ 

049/2018 58/2018 
*** 

( Subministrament) 
500,00€ 515,44€ 

058/2018 59/2018 
*** 

(Subministraments) 
107,39€ 113,04€ 

060/2018 68/2018 
*** 

(Subministraments) 
259,90€ 346,54€ 

054/2018 67/2018 
*** 

(Lloguer) 
427,50€ 450,00€ 

 
016/2018 15/2018 *** 77,00€ 77,00€ 



  
 

Pàgina 103 de 220 

 

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 

   

(Llibres de text) 

048/2018 57/20118 
*** 

(Subministraments) 
62,92€ 125,84€ 

062/2018 70/2018 
*** 

(Subministraments) 
141,81€ 157,72€ 

061/2018 78/2018 
*** 

(Arranjament) 
112,41€ 149,89€ 

036/2018 49/2018 
*** 

(Subministraments) 
162,03€ 162,20€ 

059/2018 60/2018 
*** 

(Alimentació) 
125,00€ 131,10€ 

063/2018 71/2018 
*** 

(Subministraments) 
115,44€ 230,87€ 

051/2018 61/2018 
*** 

(Subministraments) 
187,54€ 250,06€ 

066/2018 69/2018 
*** 

( Alimentació) 
120,00€ 122,13€ 

011/2018 11/2018 
*** 

(Llibres) 
134,10€ 197,75€ 

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a d’intervenció per el seu coneixement. 
 
 
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 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1560/2018, 1703/2018, 
1762/2018, 1767/2018 i 1769/2018) 
 

Primer.- Vista la sol·licitud presentada per usuaris de l’àrea de serveis socials demanant 
la concessió d’una ajuda econòmica per poder fer front a les despeses per llibres i 
material escolar (registres d’entrada 6075; 6548; 6769; 6781; 6786/2018). 
 
Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe – valoració de les 
sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
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Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària  3332348010. 
                 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 480,00€ a càrrec a 
la partida 3332348010 a favor de l’usuari i perceptor que es detalla a continuació.  
 

Ref. 
ServeisSocials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
Ajuda 

Concepte Forma pagament 

018/2018 1560/2018 *** 80,00€ 
Material 
escolar 

Compte corrent   
Escola Monsenyor  

Gibert 

019/2018 1703/2018 *** 80,00€ 
Material 
escolar 

Compte corrent   
Escola Monsenyor  

Gibert 

020/2018 1762/2018 *** 240,00€ 
Material 
escolar 

Compte corrent   
Escola Monsenyor  

Gibert 

021/2018 1767/2018 *** 80,00€ 
Material 
escolar 

Compte corrent  
Escola Pla del Puig 

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

Ref. Serveis 
Socials 

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

022/2018 1769/2018 *** Material Escolar 
Supera 

barem econòmic. 

 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als sol·licitants i  donar trasllat del mateix a l’ EBAS  i als 
serveis de Tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart.-  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 al 
dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8.3 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1561/2018, 1723/2018, 
1768/2018, 1772/2018 i 1776/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 6078; 6631; 6785; 6794; 6816/2018). 

 
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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 1051,64€ 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 

092/2018 1561/2018 *** 96,71€ Subministraments 
Compte 

corrent usuari 
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091/2018 1723/2018 *** 42,23€ Subministraments 
Compte 

corrent usuària 

086/2018 1768/2018 *** 500,00€ Subministraments 
Compte 

corrent usuària 

089/2018 1772/2018 *** 62,70€ Trasport 
Compte 

corrent usuari 

090/2018 1776/2018 *** 350,00€ 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.- 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: 
 

- 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  
 
 
8.4 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1694/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 6527/2018). 

 
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 
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Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del 
municipi de Sant Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica 
desfavorida, aprovades per el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 100,00 € 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 

79/2018 1694/2018 *** 100,00€ Alimentació Efectiu 

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

- 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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8.5 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 1764/2018 i 1814/2018) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 6771; 7003/2018). 

 
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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 332,48€ 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 

083/2018 1764/2018 *** 232,48€ Subministres 
Compte 
corrent 
usuària 

094/2018 1814/2018 *** 100,00€ Alimentació Efectiu 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
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  
 
 
8.6 Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de 
servei de teleassistència (exp. 1770/2018) 
 
1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 

 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

6790 de 29/11/2018  *** 

6790 de 29/11/2018 *** 

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

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

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

1770/2018 *** A 

1770/2018 *** B 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI 
QUOTA 

MENSUAL 

1770/2018 *** 7,21 €/mensuals 

1770/2018 *** 7,21 €/mensuals 

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

teleassistència,  és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.  
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
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- Respecte del preu públic assignat, és una resolució que pot ser impugnada per mitjà 
de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la competència en 
el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva notificació. 
 

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9 ÀREA D’ESPORTS 
  
9.1 Autorització d’ús del pavelló d’esports per la celebració del concert de 
Nadal de l’escola Pla del Puig (exp. 1801/2018) 
 

Primer. Vista la instància presentada per Júlia Rocadembosch Rocadembosch en 
representació de l’Escola Pla del Puig (registre d’entrada 2018-E-RC-6880 de 4 de 
desembre), en la qual sol·licita poder fer ús de la instal·lació esportiva municipal del 
pavelló d’esports i petició de material municipal, per dijous 20 de desembre de 2018 de 
15.00 a 16:30 hores, per tal de poder celebrar el concert de Nadal de l’escola. 
 
Segon. Consultada a l’entitat que gestiona el pavelló d’esports municipal (ASFE), la 
disponibilitat de l’espai, aquesta ha manifestat la seva conformitat per tal de cedir l’espai 
el dia i horari sol·licitats. 
 
Tercer. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament d’Instal·lacions 
Esportives municipals aprovat pel Ple de 13.05.2009 (BOPB 201, de 22 d’agost de 2009) 
i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa prevista a 
l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 
d’instal·lacions municipal. 
 
Atès es tracta d’un centre educatiu (sense ànim de lucre) a qui se li pressuposa menor 
capacitat econòmica li serà d’aplicació les tarifes corresponents a aquest tipus d’entitats, 
a qui se’ls aplica una bonificació del 100% de la taxa. L’activitat que es pretén realitzar 
no té caire lucratiu i està destinada a la celebració del concert de Nadal de l’escola. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Autoritzar a l’ESCOLA PLA DEL PUIG de Sant Fruitós de Bages, a fer ús del 
pavelló d’esports, dijous 20 de desembre de 2018 de 15:00 a 16:30 hores, per la 
realització del concert de Nadal de l’escola, i aprovar, d’acord amb l’ordenança fiscal 
núm. 26, la bonificació de la totalitat de la taxa; amb el benentès que l’organització haurà 
de complir les següents condicions: 
 

 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi aquest acte. 
 

• L’organització caldrà disposi d’assegurança de responsabilitat civil i assegurança 
d’accidents/llicència esportiva per a tots els participants d’aquesta activitat. 

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

• Les portes d’emergència i de sortida del pavelló d’esports, hauran d’estar 
completament lliures de pas. 
 

• Els usuaris de la instal·lació hauran de complir el Reglament d’ús d’instal·lacions 
esportives. 
 

• Els usuaris del pavelló d’esports hauran de dur calçat esportiu diferent del calçat 
del carrer, per entrar a la pista, per preservar l’estat del parquet. 
 

• L’aforament màxim permès al pavelló d’esports és de 1.598 persones. 
L’organitzador haurà d’utilitzar algun sistema de control d’accés al pavelló (p. ex: 
entrades) per regular i no sobrepassar el límit d’aforament. 
 

• El centre educatiu serà responsable de la conservació i neteja de l’equipament 
utilitzat i haurà de respondre dels danys i perjudicis que puguin ocasionar.  
 

• L’obertura de la instal·lació anirà a càrrec del conserge de l’equipament. 
 

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

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

Segon. Cedir el material municipal següent: 
 
250 cadires de plàstic   
Posar gomes protectores a per a l’accés dels nens i famílies a la pista. 
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Posar gomes protectores a la zona on es col·locaran les 250 cadires. 
Bancs suecs. 
Baixar cortina de separació de la pista (només s’ocuparà ½ pista i ½ grada) 
 
La brigada haurà de muntar les gomes del pavelló per posar-hi les 250 cadires utilitzant 
mitja pista. A les 16:30h. es recollirà ràpidament perquè l’Asfe pugui començar els 
entrenaments, s’intentarà deixar lliures quan abans millor 2/3 de pista. 
 
Tercer. Notificar a l’interessat el present acord al sol·licitant, comunicar a la Brigada, 
Policia Local, conserge del pavelló i a l’ASFE 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  
 
 
9.2 Autorització ús del pavelló d’esports per la celebració del Festival de Nadal 
per La Marató de TV3 (exp. 1808/2018) 
 

Primer. Vista la instància presentada per Òscar Perellón de Haro en representació del 
GIMNÀS V2O (registre d’entrada 2018-E-RC-5910 del 18 d’octubre), en el qual sol·licita 
fer ús de la instal·lació esportiva municipal del pavelló d’esports, diumenge 23 de 
desembre en horari de 16:30 a 20:00, per poder realitzar el Festival de Nadal com un 
acte solidari a favor de La Marató de TV3. Així mateix, es sol·licita l’s de l’equip de 
musica, 100 cadires i fer ús de la lona protectora per protegir el terra. 
 
Segon. Consultada a l’entitat que gestiona el pavelló d’esports municipal (ASFE), la 
disponibilitat de  l’espai aquesta ha manifestat la seva conformitat per tal de cedir l’espai 
el dia i horari sol·licitat, segons document obrant a l’expedient. 
 
Tercer. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament d’Instal·lacions 
Esportives municipals aprovat pel Ple de 13.5.2009 (BOPB 201, de 22 d’agost de 2009) 
i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa prevista a 
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l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 
d’instal·lacions municipal. Atès que es tracta d’un festival de nadal com a acte solidari a 
favor de la Marató de TV3 no se li aplicarà les tarifes corresponents segons l’Ordenança 
Fiscal núm. 26. 
 
Quart. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals, de data 26.11.2018, així com l’informe de la tècnica d’esports de data 10 de 
desembre de 2018, ambdós obrants a l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Autoritzar al GIMNÀS V2O, a fer ús del pavelló d’esports diumenge 23 de 
desembre en horari de 16:30 a 20:00h (al matí per fer assajos), per la realització del 
Festival de Nadal per la Marató, amb el condicionant de que les activitats estaran 
incloses dins el programa de Sant Fruitós amb la Marató, amb el compromís que 
es cobri una entrada/donatiu obligatori a tots els assistents i la recaptació s’haurà 
d’ingressar al número de compte de La Marató i presentar justificant a 
l’Ajuntament. Amb la condició de recaptar un mínim de 200 euros (1€ per 
assistent), i que l’organitzador haurà de complir les següents condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil (a nom de l’entitat organitzadora) que cobreixi aquesta activitat, i 
acreditar-ne la seva vigència. (L’autorització està condicionada de forma 
suspensiva a la presentació d’aquesta documentació). 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (a 
nom de l’entitat organitzadora) dels professionals/voluntaris, que participin en 
l’organització i acreditar-ne la seva vigència. 
 

• L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una 
assegurança d’accidents – llicència esportiva obligatòria, i acreditar-ne la 
vigència. 
 

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

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

• Les portes d’emergència del pavelló hauran d’estar lliures de pas. 
 

• L’aforament del pavelló no podrà superar les 1.598 persones. 
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• L’obertura i tancament de la instal·lació esportiva anirà a càrrec del conserge. 
 

• L’organitzador serà el responsable de la conservació i neteja de l’equipament 
utilitzat i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 
 

• Els usuaris hauran de complir el Reglament d’ús de la instal·lació esportiva. 
 

• En cas de fer foc, aquest permís quedarà condicionat a l’autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

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

 
Segon. Cedir el material municipal següent: 
  
100 cadires 
Utilització de equip de so de musica 
Utilització de la lona protectora  
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Brigada municipal, Policia Local, 
conserge del pavelló d’esports, adjudicatària del servei de bar del pavelló i a l’ASFE 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  
 

10 ÀREA DE CULTURA I FESTES 
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10.1 Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de lloguer d’equips, 
assessorament i assistència tècnica en la sonorització i il·luminació dels 
diferents actes que l’Ajuntament realitzi per actes dels diferents espais (exp. 
1046/2017) 
 

Primer. Mitjançant decret d’alcaldia de data 20 de desembre de 2018 es va aprovar 
l’adjudicació a l’empresa So i Art Prat, S.L., CIF B-66001314, el contracte del servei de 
lloguer d’equips, assessorament i assistència tècnica en la sonorització i il·luminació 
dels diferents actes que l’Ajuntament realitzi per actes dels diferents espais.  
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 22 de desembre de 2017, i d’acord 
amb la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en un any, amb 
possibilitat de pròrroga per un any més. 
 
Tercer. Vista la instància presentada per part del Sr. Roger Canalias Bages, en 
representació de l’empresa SO i ART PRAT SL (registre d’entrada 2018-E-RC-6784) de 
29/11/2018), en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva la pròrroga del 
contracte. 
 
Quart D’acord amb l’informe adjunt emès pel tècnic de cultura, des de l’ajuntament es 
té la voluntat de donar continuïtat al servei contractat, d’acord amb l’informe adjunt com 
a annex 1. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte del servei de lloguer d’equips, 
assessorament i assistència tècnica en la sonorització i il·luminació dels diferents actes 
que l’Ajuntament realitzi per actes dels diferents espais. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa màxima del contracte per la prestació del servei 
adjudicat per les quanties que es detallen a continuació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’indica: 
 
- LOT 1 (actes diferents espais públics) aplicació pressupostària: 32.338.22699 

(despesa de festes i cavalcada de reis) si bé condicionant a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a la partida corresponent a l’anualitat 2019. 
 

o 2018: 350,00 €, més 73,50 € d’IVA, total de 423,50  €  (IVA inclòs) 
o 2019:  17.200,00 €, més de 3.612,00 €, total de 20.812,00 €.  

 
- OT 2  (actes teatre casal cultural) aplicació pressupostària: 32.333.22799 (serveis 

tècnics teatre casal cultural) si bé condicionant a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a la partida corresponent a l’anualitat 2019. 
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o 2018: 1.375,00 €, més 288,75 € d’IVA, total de 1.663,75  €  (IVA inclòs) 
o 2019: 3.875,00 €, més de 813,75 €, total de 4.688,75 €.  

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, al tècnic de cultura, i a la 
Intervenció-Tresoreria municipal.  
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
 
Annex1: Informe del tècnic de cultura 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 

S1. Pròrroga d’una autorització d’una parada de venda no sedentària al mercat 

setmanal de Sant Fruitós de Bages (EXP. 1039/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre 2018, va acordar 
autoritzar, amb caràcter excepcional, a ***, per a l’exercici de venda no sedentària al 
mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages, de bijuteria: Parada de 3-4 m. Tipologia del 
producte: Grup 2. Marroquineria, bosses, bijuteria, perfumeria, durant els dies 4,11,18 i 
25 de setembre de 2018. Tanmateix, es va aprovar la liquidació de  les taxes d’acord 
amb l’Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, casetes de venda 
(..),situades en terrenys d’ús públic. 
 
2. En data 16 d’octubre de 2018 (registre d’entrada 2018-E-RC- 5833)  ***, presenta una 
instància en la qual demana prorroga de l’autorització atorgada per la Junta de Govern 
Local, esmentada al punt 1 anterior,  i poder continuar en situació de període de prova 
durant un o dos mesos. 
 
3. Vist  que el vigilant del mercat, l’Agent 1004, ha comunicat aquest instructor via e-
mail el següent: “S’informa que la parada de bijuteria de 4 metres a nom del Sr .*** amb 
NIF ***, ha continuat muntant cada setmana en el mercat municipal després  del  23 
d’octubre  quan va finalitzar el període de prova. Que provablement ho seguirà fen fins 
a finalitzar el any 2018”. 
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4. Ates l’establert a l’Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda 
no sedentària.(BOP de 24/052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016) i a l’Ordenança 
fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic. (BOP de 22/12/2017). 
 
5. Atès que la Junta de Govern actua per la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015  
 
Vist l’informe del vicesecretari instructor, de data 12 de desembre de 2018, que consta 
a l’expedient. 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Prorrogar l’autorització atorgada al paradista Sr. *** per la  Junta de Govern 
Local, en sessió de data 6 de setembre 2018, per a l’exercici de venda no sedentària al 
mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages, de bijuteria: Parada de 4 m. Tipologia del 
producte: Grup 2. Marroquineria, bosses, bijuteria, perfumeria. 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’autorització de la pròrroga: dies 2, 9,16, 23, 30 d’octubre; 6, 13, 20, 27 de 
novembre i 4, 11 i 18 de desembre de 2018. 
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària. (publicada  BOP el 24/052017. Model tipus. BOP de 01/08/2016) 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 2018/0000004780, d’import 80,00 euros en 
concepte de taxes d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, segon el següent detall: 
 
-Concepte: Taxa d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 14. (BOP de 22/12/2017) 
corresponent pels dies de mercat del 4r. trimestre, comptadors des de l’inici de 
l’aprofitament fins acabar el trimestre (dies 2, 9,16, 23, 30 d’octubre; 6, 13, 20, 27 de 
novembre i 4, 11 i 18 de desembre de 2018). 
- Descripció: Parada 4 ml. Tipologia del producte: Grup 2. Marroquineria, bosses, 
bijuteria, perfumeria. 
- Tarifa 2a. 1 Mercats. 1.1 Superficies inferiors a 5 m lineals. Quota trimestral 80,00 €   
- Import a ingressar (4r. trimestre/ 2018) ...........................  80,00 €.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal, 
a fi i efectes de la seva comptabilització i recaptació. 
 
QUART.- Declarar, respecte de l’acord primer, que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
-Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
CINQUÈ.- Declarar, respecte a l’acord segon sobre liquidació tributària, que: 
 
- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

S2. Aprovació d’autorització d’una parada de venda no sedentària al mercat 

setmanal de Sant Fruitós de Bages. (EXP. 1039/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2017, va aprovar  
les bases complementàries, que juntament amb les aprovades pel Ple en data 3 de març 
de 2017 regulen procediment per a l'atorgament de les autoritzacions de venda no 
sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. Alhora es va 
aprovar obrir la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del 
domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària en 



  
 

Pàgina 122 de 220 

 

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 

   

els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. (Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 9/01/2008).  
 
En sessió de data 9 d’abril 2018, va aprovar resoldre el procediment per l’adjudicació 
per l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària als mercats setmanals de 
Sant Fruitós i Torruella de Baix. En aquest procediment es va adjudicar una única parada 
corresponent a l’única sol·licitud presentada, per la qual cosa existeixen diverses 
parades vacants segons la tipologia de productes que preveu l’Ordenança municipal 
reguladora dels mercats de venda no sedentària, i que a continuació s’indiquen: 
 
- Mercat dimarts (Sant Fruitós de Bages – Plaça Onze de Setembre) 

grup producte 
total parades 

previstes 
parades 

ocupades 

1 alimentació 8 3 

2 
tèxtil moda, equipament de la 

persona i de la llar 
13 3 

 
- Mercat dimecres (Torroella de Bages) 

grup producte 
total parades 

previstes 
parades 

ocupades 

1 alimentació 2 1  

2 
tèxtil moda, equipament de la 

persona i de la llar 
2 - 

 
2. En data 13 de novembre de 2018 (registre d’entrada 2018-E-RC-6389) ***, presenta 
una instància en la qual demana una parada de 4 ml al mercat dels dimarts de Sant 
Fruitós de Bages per a la venda ambulant de equipament de la llar/personal/ bijuteria i 
altres objecte com minerals i pedres energètiques. Adjunta a la seva sol·licitud la 
documentació: declaració responsable, documentació acreditativa de disposició 
d’assegurança de responsabilitat civil referida a l’activitat i en situació d’alta a efectes 
de la Seguretat Social i l’Agència tributària. 
 
3. Consultada la base de dades, resulta que en la tipologia del Grup 2. Tèxtil moda, 
equipament de la persona i de la llar actualment hi ha total d’10 parades vacants al 
mercat de dimarts de Sant Fruitós. 
 
4. La concessió de llicència per a l’exercici de la venda no sedentària al mercats 
setmanals que es celebren al municipi és subjecte a la següent normativa: 
 
- L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària (Butlletins 
Oficials de la Província de 24 de maig de 2017 i de 1 d’agost de 2016). Els articles 8, 9, 
10 i 11 de l’Ordenança, determinen els requisits per l’obtenció de l’autorització per 
exercir la venda no sedentària que han de complir per a l’exercici de l’activitat de venda 
les persones físiques o jurídiques, el procediment per a l’atorgament de noves 
autoritzacions, l’acreditació dels requisits, el contingut de l’autorització i la seva durada.  
 
- L’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. (BOP de 22/12/2017). 
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7. D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària, 
la resolució de la sol·licitud correspon a la Junta de Govern Local, que actua per la 
competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015  
 
8. Vist l’informe del vicesecretari instructor, de data 12 de desembre de 2018, que consta 
a l’expedient. 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar al Sr. *** (DNI. ***) autorització per a l’exercici de venda no sedentària 
al mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages, per a la venda ambulant de productes del 
Grup 2. Equipament de la persona i de la llar (Marroquineria, bosses, bijuteria, 
perfumeria). 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’autorització: a partir del 8 de gener de 2019 i fins que els llocs vacants  de 
venda ( parades) siguin proveïts mitjançant concurrència competitiva. 
- Compliment de les prescripcions establertes en l’ordenança municipal reguladora dels 
mercats setmanal de venda no sedentària. (publicada  BOP el 24/05/2017. Model tipus. 
BOP de 01/08/2016). 
- Espai per instal·lació: 4 metres lineals (màxim: 12 m2) – forma: rectangular 
 

 
 
 
 
 

(frontal) 
 
- Ubicació: per concretar la ubicació específica de la parada a l’espai de la Plaça Onze 
de Setembre el sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb el servei de Policia Local 
(vigilant) per tal de concretar la zona on es col·locarà la parada. 
 
SEGON.-  Gestionar la liquidació corresponent en la forma que determini l’Ordenança 
fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic, vigent respecte a l’exercici 2019 i segons les condicions que 
s’estableixin per aquest període a la norma. 
 
Conforme el sistema habitual de cobrament es procedirà a la incorporació de les dades 
bancàries del sol·licitant a efectes de gestió mitjançant rebut a través de domiciliació 

4 metres 

2
 m

etres 
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bancària. A aquests efectes correspon al sol·licitant aportar les dades bancàries 
necessàries per la realització d’aquesta operació (mitjançant l’aportació d’un certificat 
de titularitat de compte bancari emès per l’entitat bancaria amb la que operi en el termini 
de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació del present acord). 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.-  Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

S3. Aprovació d’autorització d’una parada de venda no sedentària al mercat 

setmanal de Sant Fruitós de Bages.  (EXP. 1669/2018) 

 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2017, va aprovar  
les bases complementàries, que juntament amb les aprovades pel Ple en data 3 de març 
de 2017 regulen procediment per a l'atorgament de les autoritzacions de venda no 
sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. Alhora es va 
aprovar obrir la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del 
domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària en 
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els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. (Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 9/01/2008). 
 
En sessió de data 9 d’abril 2018, va aprovar resoldre el procediment per l’adjudicació 
per l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària als mercats setmanals de 
Sant Fruitós i Torruella de Baix. En aquest procediment es va adjudicar una única parada  
al mercats de Sant Fruitós, corresponent a l’única sol·licitud presentada, per la qual cosa 
existeixen diverses parades vacants en les tipologies que preveu l’Ordenança municipal 
reguladora dels mercats de venda no sedentària, i que a continuació s’indiquen: 
 
- Mercat dimarts (Sant Fruitós de Bages – Plaça Onze de Setembre) 

grup producte 
total parades 

previstes 
parades 

ocupades 

1 alimentació 8 3 

2 
tèxtil moda, equipament de la 

persona i de la llar 
13 3 (4)* 

 
- Mercat dimecres (Torroella de Bages) 

grup producte 
total parades 

previstes 
parades 

ocupades 

1 alimentació 2 1  

2 
tèxtil moda, equipament de la 

persona i de la llar 
2 - 

 
2. En data 14 de novembre de 2018 (registre d’entrada 2018-E-RC-6433) Sr. ***, 
presenta una instància en la qual demana una parada de 6 metros ml al mercat dels 
dimarts de Sant Fruitós de Bages i els dimecres a Torroella de Baix per a la venda 
ambulant de productes de la tipologia del Grup 1. Alimentació. Adjunta a la seva 
sol·licitud la documentació: declaració responsable, documentació acreditativa de 
disposició d’assegurança de responsabilitat civil referida a l’activitat i en situació d’alta a 
efectes de la Seguretat Social i l’Agència tributària. 
 
3. Consultada la base de dades, resulta que en la tipologia del Grup 1. Alimentació, 
existeixen actualment un total de 5 vacants al mercat de Sant Fruitós i d’1 vacant al 
mercat de Torroella. 
 
4. La concessió de llicència per a l’exercici de la venda no sedentària al mercats 
setmanals que es celebren al municipi està subjecta a la següent normativa: 
 
- L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària (Butlletins 
Oficials de la Província de 24 de maig de 2017 i de 1 d’agost de 2016). Als articles 8, 9, 
10 i 11 de l’Ordenança es determinen els requisits per l’obtenció de l’autorització per 
exercir la venda no sedentària que han de complir per a l’exercici de l’activitat de venda 
les persones físiques o jurídiques, el procediment per a l’atorgament de noves 
autoritzacions, l’acreditació dels requisits, el contingut de l’autorització i la seva durada.  
 
- L’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
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7. D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària, la resolució de la sol·licitud correspon a la Junta de Govern Local, que actua 
per la competència delegada següent:  
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015  
 
 8. Vist l’informe del vicesecretari-instructor, de data 13 de desembre de 2918, que 
consta l’expedient. 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar al Sr. *** (DNI ***) autorització per a l’exercici de venda no sedentària 
als mercats setmanal de Sant Fruitós de Bages i de Torruella de Baix de productes de 
la tipologia del Grup 1. Alimentació. 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: dimarts i dimecres entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’autorització: a partir del 2 de gener al mercat de Torruella i del 8 de gener 
de 2019 al mercat de Sant Fruitós i fins que els llocs vacants  de venda (parades) siguin 
proveïts mitjançant concurrència competitiva. 
- Compliment de les prescripcions establertes en l’ordenança municipal reguladora dels 
mercats setmanal de venda no sedentària. (publicada  BOP el 24/05/2017. Model tipus. 
BOP de 01/08/2016). 
- Espai per instal·lació: 6 metres lineals (màxim: 12 m2) – forma: rectangular 
 

 
 
 
 
 
 

(frontal) 
- Ubicació: per concretar la ubicació específica de la parada a l’espai dels mercats  el 
sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb el servei de Policia Local (vigilant) per tal 
de concretar la zona on es col·locarà la parada. 
 
SEGON.-  Gestionar la liquidació corresponent en la forma que determini l’Ordenança 
fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic, vigent respecte a l’exercici 2019 i segons les condicions que 
s’estableixin per aquest període a la norma. 
 
Conforme el sistema habitual de cobrament es procedirà a la incorporació de les dades 
bancàries del sol·licitant a efectes de gestió mitjançant rebut a través de domiciliació 
bancària. A aquests efectes correspon al sol·licitant aportar les dades bancàries 

6 metres 

2
 m

etres 
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necessàries per la realització d’aquesta operació (mitjançant l’aportació d’un certificat 
de titularitat de compte bancari emès per l’entitat bancaria amb la que operi en el termini 
de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació del present acord). 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.-  Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

S4. Aprovació d’autorització d’una parada de venda no sedentària al mercat 

setmanal de Sant Fruitós de Bages. (EXP. 1728/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2017, va aprovar  
les bases complementàries, que juntament amb les aprovades pel Ple en data 3 de març 
de 2017 regulen procediment per a l'atorgament de les autoritzacions de venda no 
sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. Alhora es va 
aprovar obrir la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del 
domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària en 
els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. (Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 9/01/2008).  
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En sessió de data 9 d’abril 2018, va aprovar resoldre el procediment per l’adjudicació 
per l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària als mercats setmanals de 
Sant Fruitós i Torruella de Baix. En aquest procediment es va adjudicar una única parada 
al mercat de Sant Fruitós corresponent a l’única sol·licitud presentada, per la qual cosa 
existeixen diverses parades vacants al mercat de Torruella segons la tipologia que 
preveu l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària.  
 
-  Mercat dimecres (Torroella de Bages) 
 

grup producte 
total parades 

previstes 
parades 

ocupades 

1 alimentació 2 1 (2)* 

2 
tèxtil moda, equipament de la 

persona i de la llar 
2 - 

 
2. En data 23 de novembre de 2018, (registre d’entrada 2018-E-RC-6626), el Sr. ***, 
presenta una instancia en la qual demana una parada de 9 metres lineals al mercat dels 
dimecres de Torruella de Baix per a la venda ambulant de productes de la tipologia del 
Grup 2. Textil moda, equipaments de la persona i de la llar.  Adjunta a la seva sol·licitud 
la documentació: declaració responsable, documentació acreditativa de disposició 
d’assegurança de responsabilitat civil referida a l’activitat i en situació d’alta a efectes 
de la Seguretat Social i l’Agència tributària. 
3. Consultada la base de dades, resulta que en la tipologia del Grup 2. Textil moda, 
equipaments de la persona i de la llar, existeixen actualment un total de 2 vacants al 
mercat de Torroella per aquesta modalitat de producte. 
4. La concessió de llicència per a l’exercici de la venda no sedentària al mercats 
setmanals que es celebren al municipi està subjecta a la següent normativa: 
 
- L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària (Butlletins 
Oficials de la Província de 24 de maig de 2017 i de 1 d’agost de 2016) que als articles 
8, 9, 10 i 11 de l’Ordenança es determinen els requisits per l’obtenció de l’autorització 
per exercir la venda no sedentària que han de complir per a l’exercici de l’activitat de 
venda les persones físiques o jurídiques, el procediment per a l’atorgament de noves 
autoritzacions, l’acreditació dels requisits, el contingut de l’autorització i la seva durada.  
 
- L’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
7. D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària, la resolució de la sol·licitud correspon a la Junta de Govern Local, que actua 
per la competència delegada següent:  
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015  
 
8. Vist l’informe del vicesecretari-instructor, de data 13 de desembre de 2918, que consta 
l’expedient. 
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S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar al Sr. *** (DNI ***) autorització per a l’exercici de venda no sedentària 
al mercat setmanal de Torruella de Baix de productes de la tipologia del Grup 2. Textil 
moda, equipaments de la persona i de la llar . 
 
Condicions: 
 
- Dies i horari de celebració: Dimecres entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’autorització: A partir del 2 de gener de 2019 i fins que els llocs vacants  de 
venda (parades) siguin proveïts mitjançant concurrència competitiva. 
- Compliment de les prescripcions establertes en l’ordenança municipal reguladora dels 
mercats setmanal de venda no sedentària. (publicada  BOP el 24/05/2017. Model tipus. 
BOP de 01/08/2016). 
- Espai per instal·lació: 9 metres lineals (màxim: 18 m2) – forma: rectangular 
 

 
 
 
 
 
 

(frontal) 
 
- Ubicació: per concretar la ubicació específica de la parada a l’espai de celebració del 
mercat el sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb el servei de Policia Local 
(vigilant) per tal de concretar la zona on es col·locarà la parada. 
 
SEGON.-  Gestionar la liquidació corresponent en la forma que determini l’Ordenança 
fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic, vigent respecte a l’exercici 2019 i segons les condicions que 
s’estableixin per aquest període a la norma. 
 
Conforme el sistema habitual de cobrament es procedirà a la incorporació de les dades 
bancàries del sol·licitant a efectes de gestió mitjançant rebut a través de domiciliació 
bancària. A aquests efectes correspon al sol·licitant aportar les dades bancàries 
necessàries per la realització d’aquesta operació (mitjançant l’aportació d’un certificat 
de titularitat de compte bancari emès per l’entitat bancaria amb la que operi en el termini 
de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació del present acord). 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.-  Declarar que: 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència  en el termini d’un mes. 

9 metres 

2
 m

etres 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
S5. Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 2015.05-d01 de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
l’empresa Endesa Energia, SAU (EXP. 2015.05). (EXP. 2012/1) 
 
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  
 
 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny 
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 
1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural 
Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) 
“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels 
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
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2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució 
de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la 
sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte 
derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 
mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el 
detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a 
l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que 
deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles 
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes 
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre 
els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu 
de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es 
resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va 
acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament 
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació 
núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de 
contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la 
signatura del corresponent contracte. 
 
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la pròrroga 
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat. 
 
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
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subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte 
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al 
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant 
aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
 
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local, 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.- Que el municipi de Sant Fruitós de Bages s’adhereix a la segona prorroga del 
contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini 
de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, d’acord amb 
el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
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Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 129,783 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 154,200 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 74,509 

Sublot 
BT4 

2.0DHSP1 152,915 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 81,936 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 70,383 

Sublot 
BT7 

2.1A 145,923 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 167,925 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 89,864 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 168,383 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 97,518 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 83,025 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 114,705 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 100,729 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 73,115 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 103,031 

Sublot AT2 3.1AP2 95,196 

Sublot AT3 3.1AP3 77,043 

Sublot AT4 6.1AP1 119,110 

Sublot AT5 6.1AP2 101,920 

Sublot AT6 6.1AP3 95,168 
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Sublot AT7 6.1AP4 85,598 

Sublot AT8 6.1AP5 79,118 

Sublot AT9 6.1AP6 69,993 

 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 
DHS 

38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 

6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
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Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment 
per e-notum al NIF G6436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per 
correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 
 
Cinquè.- Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S6. Acceptació de subvenció atorgada en el marc del mecanisme 
“ConectarEuropa” (MCE) Iniciativa WiFi4EU (“WiFi para Europa”). (EXP. 825/2017) 
 
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 que en data 7 de novembre de 2018 es va concórrer en el procediment de 
concessió de  subvencions a diferents entitats locals en el marc de l’acció denominada 
“WiFi4EU, Fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales”, que 
construeix un mecanisme d’ajuda a la prestació d’accés gratuït a xarxes Wi-Fi en espais 
públics interiors o exteriors (com locals d’administracions públiques, centres educatius, 
biblioteques, centres de salut, museus, places i parcs públics); havent estat atorgada la 
subvenció a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per import de 15.000 euros. 
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Atès que cal acceptar la subvenció, així com les condicions pel seu atorgament 
mitjançant la signatura del conveni a signar amb l’organisme europeu Agencia Ejecutiva 
de Innovación y Redes (INEA), de conformitat amb poders delegats per la Comissió 
Europea.  
 
Vist el text del conveni a signar, en el que es fa palès que caldrà iniciar procediment 
públic de contractació per a la selecció de l’empresa especialitzada en la matèria que 
s’encarregarà de la instal·lació dels punts de wi-fi.  
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Acceptar la subvenció de 15.000 euros atorgada a l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages per la Comissió Europea  en el marc de l’acció denominada “WiFi4EU, 
Fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales”.  
 
Segon. Aprovar el text del conveni a signar  amb l’ Agencia Ejecutiva de Innovación y 
Redes (INEA) que s’adjunta a la present com annex. 
 
Tercer. Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament per la signatura de l’esmentat 
conveni.  
 
Quart.  Notificar el present acord en els termes requerits en el procediment de subvenció 
i a les àrees de contractació i TIC municipals. 
 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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Annex Informe sobre normativa de dades personals de la Lletrada municipal 

 
Annex: Conveni de subvenció num INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/006416-001243 

 
(Veure documents al final de l’acta) 
 
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. Atorgament de subvenció nominativa a Associació Ràdio Sant Fruitós, 
exercici 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  
 
Fets 
 
Primer. En data 20.03.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol.licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 17.334.48951 una subvenció nominativa destinada a Associació Ràdio 
Sant Fruitós, per import de 300,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol.licitud de subvenció presentada pel Sr. Agustí Masana Santamaria, 
en representació de ASSOCIACIÓ RÀDIO SANT FRUITÓS (registre d’entrada 2018-E-
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RC-7142 de 13 de desembre de 2018), per promoure un servei de radio adequat i de 
qualitat al municipi, per l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col.lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm.136 de 8.6.2005); l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podrán concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que es canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 17.334.48951 del vigente pressupost, hi ha prevista una consignació 
de 300,00 euros per subvencionar a l’entitat Associació Ràdio Sant Fruitós. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de Comunicació i Participació Ciutadana, en data 
14.12.2018, obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competencia per a l’atorgament 
de subvencions, en virtut de la competència delegada següent:  
 

• Òrgan delegant: alcalde  

• Data de delegación: 18.06.2015 

• Número de Decret: 2015-480 

• Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la concessió a Associació Ràdio Sant Fruitós, d’una subvenció de 
forma directa, per a l’exercici 2018, per import de 300,00 euros, col.laborar en la 
promoció d’un servei de radio adequat i de qualitat per al municipi. 
 
Segon. Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir 
com a marc regulador de la col.laboració mútua. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposición de la despesa per un import de 300,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.334.48951 del pressupost de 2018. 
 
Quart. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

a) 240,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
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b) 60,00 euros, corresponent al 20%, de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i previa justificació, segons s’estableix al pacte 

setè del conveni de col.laboració. 

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

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

mitjà de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. 

 
- Potestativament, es podrá interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 

titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

 
- Tanmateix, els legitimats activamente poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
ANNEX 

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I ASSOCIACIÓ 
RADIO SANT FRUITÓS 
 
“CONVENI A FORMALITZAR AMB l’ ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS, per a la 
seva activitat com a entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure els mitjans 
radiofònics al municipi. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament, representat pel seu alcalde, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana, actuant en el seu nom i representació, assistit pel secretari (nom i cognoms), 
que dona fe de l’acte.  
 
De l’altra, ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS, amb CIF G659557854 representat pel 
seu president, Sr. Agustí Masana Santamaria , amb DNI ***.  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que, l’entitat ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS, és una entitat que té com a 

objectius promocionar i oferir una radio de qualitat al municipi ha autoritzat al seu 
president per a la signatura del present conveni. 
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II. Que aquesta entitat participa a la promoció de la radio i esdeveniments municipals 

amb caràcter puntual i/o extraordinari que tenen un especial interès i rellevància 
social. 
 

III. Que l’Ajuntament de Sant fruitós comparteix els objectius de l’entitat i les activitats 
realitzades per ella. Al temps que l’ajuntament exerceixi les seves competències en 
matèria de promoció de la radio al municipi. 

 
IV. Que al pressupost municipal es preveu una subvenció directa, consignada 

nominativament, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS, la qual 
cal formalitzar mitjançant conveni de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions, en el seu article 42 de les Bases 
d’execució del pressupost 2018. 

 
V. Que la minuta d’aquest conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern Local 

de data xxxxxxxxxxxxx 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte/activitat següent:  
Desenvolupament de l’activitat ordinària i extraordinària de l’entitat. 
 
Segon. COMPROMISOS 
1.- L’entitat ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS en el marc d’aquest conveni en 
compromet a: 

- Realitzar i emetre els continguts de la programació acordada per tot el municipi. 
- Treballar per a mantenir una radio de qualitat al municipi. 
- Participar en les activitats puntuals que s’organitzin des de l’ajuntament. 

 
2.- L’Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a: 

- Col·laborar activament amb l’entitat per a que pugui desenvolupar la seva tasca 
en les millors condicions possibles. 

 
Tercer. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea d’esports subvencionarà a 
ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS amb un import de TRES-CENTS euros 
(300,00€), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Quart. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
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Cinquè. TERMINI D’EXECUCIÓ 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució del projecte esportiu, la qual es durà a terme entre els dies 1 de gener de 
2018 i 31 de desembre de 2018. 
 
Sisè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
com a  màxim el dia 30 de desembre de 2018. 
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar 
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2019. La 
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu 
pagament per un import mínim de 500,00 €, que hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació 
de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants 
bancaris (rebuts). 
 
Setè. PAGAMENT 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 80% de la quantitat 
subvencionada es faran efectives als beneficiaris en el moment de la signatura del 
conveni, per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat i l’altre 20% un cop 
presentada la justificació corresponent. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Vuitè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
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6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida 
 
Novè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.  
 
Desè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denúncia, 
amb antelació mínima d’un mes.  
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, de la consignació en el mateix, d’una subvenció nominativa a 
favor de l’entitat ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS on es determinarà l’import a 
atorgar per aquell any. 
 
Dotzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

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

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

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

vigent.  
 
 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament 
indicats. 
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Sr. Agustí Masana Santamaria  
President de 
ASSOCIACIÓ RADIO SANT FRUITÓS
  

Sr. Joan Carles Batanés Subirana 
Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages  
 

 Dono fe, 
Secretari 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S8. 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, pluralitat de criteris de valoració i tramitació 
ordinària per la redacció del Projecte d’obres ordinàries de reurbanització del 
carrer Padró, fase 2. 
 
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 d’alcaldia de data 12 de novembre de 2018, en la qual s’insta a 
l’inici dels tràmits per l’obertura del procés de licitació dels serveis de redacció del 
projecte executiu de la segona fase de les obres de reurbanització del carrer Padró, per 
procediment obert i tramitació ordinària. 

Segon. Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el plecs de clàusules administratives particulars per l’adjudicació del 
contracte de serveis per la redacció del Projecte d’obres de reurbanització del carrer 
Padró, fase 2, mitjançant procediment obert i modalitat ordinària, complint els principis i 
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el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, en 
concret els articles 25, 13, 116, 117, 131 i 137 i següents. 
 
Tercer. Atès que el pressupost de licitació ascendeix a la quantia de 21.400,00 euros 
(IVA exclòs), més 4.494,00 d’IVA, sent un total de 25.894,00 € (IVA  inclòs), el qual es 
realitzarà amb càrrec a  
a l’aplicació pressupostària número 22 151 60936 – Projecte de reurbanització carrer 
Padró, fase 2.  
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1) així com 
l’expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària per a l’adjudicació de 
la redacció del Projecte d’obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró, fase 2. 
 
Segon. Autoritzar la despesa per l’import de  21.400,00 €, més 21% IVA, total de 
25.894,00 €  (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 151 60936 – 
Projecte de reurbanització carrer Padró fase 2. 
 
Tercer. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 15 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. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 
 
 
Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars  

 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 145 de 220 
 

 

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 LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA SEGONA FASE DE LES OBRES ORDINÀRIES 
DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER PADRÓ 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA SEGONA FASE DE LES OBRES ORDINÀRIES 
DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER PADRÓ 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1645/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: L’objecte del contracte és prestar el servei de redacció del projecte executiu 
de la segona fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Les característiques tècniques, especificacions, objectius i àmbit d’aquest projecte es 
detallen en l’informe emès pels serveis tècnics municipals que s’adjunta al present. 
 
Consta en l’expedient la provisió d’alcaldia instant als serveis tècnics municipals i a l’àrea 
de contractació per tal que s’iniciï l’expedient de contractació dels serveis per a la 
redacció del projecte tècnic. 
 
Justificació de la idoneïtat: segons informe emès per l’arquitecte municipal. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte5: atesa l’especificitat dels treballs i la càrrega de feina que actualment és 
assumida pels serveis tècnics municipals, no és possible que les tasques de redacció 
de documents objecte del present contracte siguin assumides pels esmentats serveis 
tècnics. 
 
RÈGIM 

Classe6: administratiu 
Modalitat7: serveis 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada8: no 
Recurs especial en matèria de contractació9: no 
Tramitació: 
 Tipus10: ordinari 

                                                 
5 Només contractes de serveis 
6 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
7 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). 
8 S’indicarà “sí” o “no” 
9 S’indicarà “sí” o “no” 
10 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
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 Justificació11: - 
 
Procediment: 
 Tipus12: obert 

Modalitat13: ordinari  
 Justificació del tipus14: 
Forma de selecció15:  preu més baix 
Admissió de variants16: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 7124200-6  Elaboració de Projectes 
 
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) 
 

  

                                                 
11 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
12 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
13 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
14 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
15 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
16 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 PRESTACIÓ17 
Existència: sí  
Enumeració:   
 

- Avantprojecte de reurbanització del carrer Padró. 

- Projecte executiu de la primera fase de les obres de reurbanització del carrer 
Padró. 

- Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques, especificacions, objectius i àmbit d’aquest projecte 

 
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 

Admissió18: - 
Descripció19: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)20 

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.  
 

                                                 
17 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
18 S’indica “sí” o “no”. 
19 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
20 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 

Admissió21: - 
Descripció22: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

 
1. Les obligacions generals del contractista són:  
 

a) El contingut del projecte haurà de contemplar tota la documentació establerta en 
el capítol II, secció 3 (Formació dels projectes d’obres locals ordinàries) del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals 

b) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució 
del contracte. 

c) L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients o que hagi ofert.  

d) L’equip redactor haurà de proposar la resolució de qualsevol al·legació o 
tractament a donar a les mateixes. 

e) L’Ajuntament de Sant Fruitós tindrà dret a que l’execució es realitzi amb estricta 
subjecció a aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 

f) L’Ajuntament està facultat per demanar a l’empresa contractista en qualsevol 
moment, tota la  documentació que consideri necessària a l’objecte de 
comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’odre fiscal, laboral, administratiu, 
etc. Requeriment que s’haurà d’atendre en el termini que en cada moment 
s’assenyali per l’Ajuntament. 

g) El contractista haurà de complir totes les altres obligacions que es derivin de 
qualsevol disposició legal aplicable. 

h) Els treballs de coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i l’estudi de 
seguretat i salut estan inclosos en el contracte. 

i) El contractista mantindrà informat al tècnic municipal responsable del contracte 
de l’evolució dels treballs. 

j) El contractista presentarà en un termini de tres mesos, des de la formalització 
del contracte, el projecte d’execució definitiu, per la seva aprovació inicial. 

k) El projecte es lliurarà en el següent format digital, i una copia en paper: 
*.doc text  
*.dwg documentació gràfica 
*. TCQ, bc3 o similar, pressupostos 
*.pdf tota la documentació signada digitalment: serà únic i estarà indexat  

                                                 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 Es descriuen quines són. 
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En relació als arxius PDF caldrà observar el següent: 
 

- Els arxius PDF has de dur sempre els seus marcadors, correctament 
vinculats a les pàgines que correspongui. 

- No s’ha de barrejar diferents documents en un únic PDF: documents com 
us Estudi de Seguretat i Salut (EBSS o ESS), un Assumeix de direcció, 
un Estudi Geotècnic, o un Projecte Parcial redactat per un altre no han 
d’anar mai dins del mateix arxiu PDF del projecte. 

- Cada document es conformarà en un únic PDF (sempre amb els seus 
marcadors). No es fragmentarà la documentació si no és imprescindible. 
Si l’arxiu PDF té una mida superior a la que permet trametre el servidor, 
s’ha de dividir i enviar-ho en parts lògiques (memòria, documentació 
gràfica, annexes , ESS...) 

 
2. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs en la forma establerta 
en el present plec i la quantia que en resulti del procés de licitació. 
 
3. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa 
contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició 
de sancions, o acordar la seva resolució. 
 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC23 

 
RÈGIM PATRIMONIAL24 

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 

 
L’execució dels treballs objecte d’aquest contracte s’ajustarà als següents terminis: 
 
El termini màxim per al lliurament del projecte, amb tota la documentació a la que fa 
referència la normativa d’aplicació amb el nivell de concreció i definició suficient per a la 
seva aprovació inicial serà de 3 mesos a partir de la data de signatura del contracte. 
 
L’Ajuntament facilitarà estudi geotècnic i posarà a disposició l’aixecament topogràfic 
realitzat per la redacció de l’avantprojecte per facilitar els treballs, que s’actualitzarà si 
s’escau, suspenent el termini establert per al lliurament del projecte fins l’entrega 
d’aquests documents al contractista. 
 

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

de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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En cas de presentació d’al·legacions, suggeriments o reclamacions en relació amb 
l’acord d’aprovació inicial del projecte, el termini màxim de què disposarà l’adjudicatari 
per presentar els informes de les al·legacions i el corresponent del text refós per a la 
seva aprovació definitiva, o si s’escau per sotmetre el document a una nova informació 
pública general o restringida, serà de un mes des de la data de presentació del darrer 
recurs administratiu. 
 
Durada del període principal: - 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació25: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència26: Sí 
Caldrà que l’adjudicatari justifiqui de l’existència d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals amb un capital mínim de 100.000 euros 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

L’equip redactor haurà d’estar format, al menys, durant tot el termini d’execució per un 
arquitecte. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: No 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT27  

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

Descripció: 
Justificació: 
 

  

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

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:28  
- Quantia: 21.400 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per l’arquitecte municipal. 

  
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA:  21.400 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 4.494,00 € 
- Amb IVA: 25.894,00 € 
- Justificació29:  

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba 
en l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU30   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 21.400 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 4.494,00 € 
- Amb IVA: 25.894,00 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció31: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió32: no  
Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
es tracta d’un treball unitari. 
Descripció i import33: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots34:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 

                                                 
28 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
29 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 

subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
30 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
31 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
32 S’indica “sí” o “no”. 
33 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
34 S’indica “si” o “no” 
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 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes35:  baixa única respecte el pressupost 
de licitació.  
Tipus de sortida36: 21.400 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 37 

Aplicació38: No 
Règim d’aplicació39: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 
Aplicació pressupostària Any del 

pressupost 
Import (IVA inclòs) 

22 151 60936  projecte reurbanització 
padró fase 2  

2018 25.894,00 € 

 
FINANÇAMENT40    

Concepte:  
- Aplicació pressupostària41: 
- Denominació: 
- Import:   

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS42 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS43 

 
 
La retribució del contractista s’efectuarà d’acord amb el termini d’entrega. 
 
El pagament dels treballs es realitzarà en els termes següents: 

                                                 
35 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa única 

respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
36 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única 

respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
37 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 

incompliment. 
38 S’indica “sí” o “no”. 
39 Indica la forma concreta com s’aplica. 
40 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
41 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
42 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
43 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 

fórmula que s’apliqui. 
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- Primer pagament (50% del preu del contracte): a l’aprovació inicial del Projecte 

o dos mesos després d’haver-lo presentat si aquesta no s’ha produït.  
- Segon pagament (50 % del preu del contracte): una vegada aprovada 

definitivament la documentació o quatre mesos des del lliurament del Projecte, 
si no s’ha produït l’aprovació per causes alienes al contractista. 

 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS44 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

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

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

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

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

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució48: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

departament origen del contracte. 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. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
▪ Suplent: Sra. Mireia Sans Camps, arquitecta municipal 

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

municipal 
o Intervenció municipal: 

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

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

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

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

                                                 
45 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents 

d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
46 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
47 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
48 S’indica “sí” o “no”. 
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municipal que ocupa la plaça en règim funcionarial es troba actualment en 
situació de serveis especials en altres administracions. 

- Es designa a la Sra. Mireia Sans Camps, arquitecte municipal, com a suplent del 
Sr. Joan Anglada Arumí. Ocupa la plaça en règim funcionari interí, a l’estar el 
titular de la plaça, com s’ha esmentat, en situació de serveis especials en altres 
administracions. 

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

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

Constitució49: No 
Definició50: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE51 

Regidoria d’adscripció52:  Espai públic, Activitats i Obres  
Responsable municipal/ representant de la promoció53: Sr. Joan Anglada Arumí, 
arquitecte municipal 
Director de l’obra54: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra55: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut56: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

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

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

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

de servei.  
55 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

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

de servei.  
56 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

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

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR57 

Exigència58: No 
Descripció59: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☒ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ60  

Enumeració61:  
Justificació:  
 
CONDICIONS I SOLVÈNCIA TÈCNICA  

Solvència econòmica:  
- Requisits: Quedarà acreditada aportant l’acreditació de disposar de 

l’assegurança d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per 
risc assegurat mínim de 100.000 €. (Mitjà 5 dels especificats en la clàusula 25 
del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació:  
- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 

87.1 b) de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la 
solvència econòmica del contractista. 
 

Solvència tècnica:  
 

Es presentarà una declaració responsable del personal tècnic que es compromet 
a adscriure al contracte amb expressió de la titulació acadèmica i professional, 
el qual s’integrarà al menys per un arquitecte o equivalent. (model Annex 1) 
 

- Justificació: El requisit de solvència tècnica s’ha establert de conformitat amb 
l’article 90.1 lletra e), per considerar-se la més idònies per a l’acreditació del 
tècnic que executarà els treballs objecte de contractació.  

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

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

específica de capacitat. 
58 S’indica “sí” o “no”. 
59 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
60 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
61 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP62 

Exigència63: No 
Descripció64: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP65 

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

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

Exigència72: No 
Descripció73: 
  

                                                 
62 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 

responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
63 S’indica “sí” o “no”. 
64 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
65 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís a 

l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
68 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
69 S’indica “sí” o “no”. 
70 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
71 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
73 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 274: Sí 
Sobre 3: 75: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

- Document europeu únic de contractació (DEUC). 

 

- Declaració Responsable, signada pel representant legal, de conformitat amb el 
model que figura en aquest plec, com ANNEX 1. 

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 

Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Inclourà:  
 
Memòria de quatre planes  DIA-4 com a màxim en que es descriguin les principals 
qüestions a resoldre i les seves possibles solucions. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

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

- Currículum professional complert del tècnic adscrit (arquitecte o equivalent) 

- Certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema 
de validació, per a cada projecte que es relacioni en el model d’oferta. 

- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model 
d’oferta. 

 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: No.  

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ76 

Perfil del contractant. 
 
 
 

                                                 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

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

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament,  en el termini màxim de 15 dies 
naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de 
contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins 
del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
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. 
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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 judicis de valor: 49 punts      
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 51 punts 
Puntuació màxima:100   
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICI DE VALOR (màxim 49 
punts) 

 

Descripció 

 
Memòria de quatre planes  DIA-4 com a màxim en que es descriguin les principals 
qüestions a resoldre i les seves possibles solucions amb els següents criteris de valoració:  
 
1.1. Coneixement l’entorn: fins a 9 punts. 

 
5.1 1.2. Descripció de les qüestions a resoldre: fins 20 punts. 

 
1.3. Solucions proposades: fins a 20 punts 

 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador dels concurrents que faci la millor proposta 
per a cada apartat. 
 
Així mateix, s’estableix una puntuació mínima a assolir en la valoració d’aquests 
criteris de 24,5 punts. Els licitadors que no l’assoleixin quedaran exclosos del 
procediment. 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 
(màxim 51 punts) 

 
La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera: 
 

Criteri Puntuació 

1. Oferta econòmica 
 

19 punts.  
Formula tipus 
1 del 34.1 
DCPCAP 

2. Experiència del tècnic que redactarà el projecte: 
 
Es consideraran el número de treballs signats i realitzats 
en els últims 10 anys, que es detallen a continuació. 
 
 2.1 Projectes d’obres d’urbanització: fins a 22 punts: 
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S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació (els imports que s’indiquen són referits a PEM): 

 
o Projectes de fins a 100.000 €: 1 punts per projecte fins a un 

màxim de 3 punts. 
o Projectes superiors a 100.000 € fins a 200.000 €: 3 punts per 

projecte fins a un màxim de 9 punts. 
o Projectes superiors a 200.000 €: 5 punts per projecte fins a 

un màxim de 10 punts.  
 

2.2 Direcció d’obres d’urbanització de projectes superiors a 
100.000 € de PEM: 2 punts per cada direcció d’obra, fins a 
un màxim de 10 punts. 
 

 
 

Fins a 32 
punts 

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

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris de 
valoració entre els quals un d’avaluable segons judici de valor.     
 

- En aquest sentit es creu convenient poder valorar les qüestions  resoldre i les 
seves possibles solucions. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació 
màxima de 49 punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és un 
percentatge òptim per avaluar el coneixement de l’entorn, punts a resoldre i 
solucions proposades 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 24,5 punts per tal de contribuir en 
l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  

 

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

 

- A l’empara de l’article 145.2 2º, es valora com a garantia d’execució més eficient 
del contracte que es licita amb una ponderació màxima de 32 punts, l’experiència 
del tècnic assignat que redactarà el projecte valorant-se els treballs tant de 
redacció com de direcció realitzats d’aquests tipus segons el barem indicat.  
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

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

Exigència79: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics80: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar 
des de l’aprovació definitiva del projecte o de l’entrega si aquesta aprovació no s’ha 
produït per causes alienes al contractista, termini durant el qual l’Ajuntament podrà 
comprovar que el treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució 
i compliment a l’estipulat en el present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació 
dels mateixos. 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
77 S’indica “sí” o “no”. 
78 S’indica “sí” o “no”. 
79 S’indica “sí” o “no”. 
80 S’indica “sí” o “no”. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 165 de 220 
 

 

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 

 
IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 

- Serà també causa de resolució: 
- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma 

d’execució, sense que aquesta sigui justificada. 
- La reiteració apreciada pels serveis tècnics municipals de defectes de qualsevol 

ordre que afectin al projecte. S’entendrà que es produeix la reiteració quan consti 
la mateixa deficiència en dos o més lliuraments de treballs per part del 
contractista. 

- El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a 
la seva realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució 
successiva. 

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

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
demora respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos 
per l’ajuntament per a la realització de les prestacions d’aquest contracte 
l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la 
imposició de les previstes en l’art. 212. 

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi 
pèrdua econòmica, directa o indirecta per a l’ajuntament, l’Administració podrà 
optar indistintament per la resolució del contracte o per descomptar fins a un 
10% del preu del contracte. 

- Per a graduar la penalitat a aplicar es tindrà en compte la gravetat del fet i els 
perjudicis causats, la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

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

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP81  

 

                                                 
81 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan el 

pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: Sí, en les següents condicions. 
Condicions: En el cas, per alguna circumstància, el tècnic adscrit a l’execució del 
contracte s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haurà d’acreditar que aquest 
disposa d’una experiència similar o superior a la valorada al tècnic redactor adscrit en 
origen. 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers82: No es podrà subcontractar cap de les 
prestacions que integren pròpiament les del redactor del projecte. 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la 
seva elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser 
objecte de subcontractació. 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar83: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació84: sí  
Pagament directe a subcontractistes85: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: - 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
 

EXTINCIÓ  

Causes86: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clàusules. 
- Serà causa d’extinció l’incompliment del termini d’execució per causa imputable al 

contractista llevat que de forma motivada sol·liciti pròrroga, la qual només s’atorgarà 
si concórren causes que no li siguin imputables.  

 
 
 
ALTRES CLÀUSULES 

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

tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
84 

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

d’un contracte de subministrament) 
85 S’indica “si “o “no”. 
86 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 

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

 
Serveis tècnics municipals87: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde88 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA89 

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

Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ90 

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

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

 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
88 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
89 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
90 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 91 (a incloure en 
Sobre 1) 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

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

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE ADSCRIPCIÓ DE 

PERSONAL A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número:1645/2018 
Objecte: Contracte de serveis per la redacció del projecte executiu de la segona fase de 
les obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró 
 
 
RÈGIM 

Classe92: administratiu 
Modalitat93: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

I. Disposa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals que amb un 
capital per risc assegurat mínim de 100.000 €. 

 
II. Es compromet a adscriure a l’execució del contracte per a la redacció del 

projecte d’obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró Fase 2,  a:  
 
Nom i cognoms Titulació professional (arquitecte o 

equivalent) 

                                                 
91 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment no es 

contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració inclogui criteris 

avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
92 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
93 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu 

especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). Si 
és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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(*) Cal adjuntar: 
 

- Pòlissa d’assegurança i últim rebut pagat 

- El corresponent document acreditatiu de la titulació de la persona que s’adcriu a 
l’execució del contracte.   No s’inclourà en aquest sobre el currículum 
professional, aquest s’inclourà única i exclusivament en el sobre 3. 

 
LLOC I DATA 
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ANNEX 2. Oferta econòmica i treballs executats94    (a incloure en Sobre 3) 
 

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

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; I TREBALLS REALITZATS 
DEL PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 1645/2018 
Objecte: Redacció del projecte executiu de la segona fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer Padró 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
1- PREU OFERTAT 

 
Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa95 
 

 
 

21 %    

 
 
2- PROJECTES D’URBANITZACIÓ REDACTATS  (Completar la llista amb el següent 
format): 

 
Denominació Pressupost (PEM) Emplaçament 
   

 
  

                                                 
94 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del 

preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
95 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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3- DIRECCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ FINALITZADES (Completar la llista amb 
el següent format): 

 
Denominació Pressupost (PEM) Emplaçament 
   

 
 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 

- Currículum professional complert del tècnic redactor del projecte que s’adscriu. 

- Per a cada projecte: certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o 
bé visat o altre sistema de validació 

- Per a cada direcció d’obra: certificat final d’obra. 
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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INFORME TÈCNIC 

DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 

PROCEDIMENT:  

• Número: 1645/2018 

• Nom: Redacció del Projecte d’obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró, fase 
2. 

Vista la provisió d’alcaldia de data 12 de novembre de 2018, en que l’Ajuntament 
considera convenient aprovar la licitació per a la redacció del projecte que contempli la 
segona fase de reurbanització del citat carrer i s’insta l’inici dels tràmits per l’obertura 
del procés de licitació dels serveis de redacció del projecte executiu de la segona fase 
de les obres de reurbanització del carrer Padró, per procediment obert i tramitació 
ordinària, sol3licitants que es redactin els plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques i que s’emetin els informes que siguin necessari, s’emet el 
següent informe tècnic. 

1. Antecedents. 

1.1. En data 28 de setembre de 2012 el sotasignat redactà memòria valorada de les 
obres d’urbanització del carrer del Padró. 

1.2. Avantprojecte d’urbanització del carrer del Padró. 

1.3. Projecte executiu de la 1a fase de les obres ordinàries de reurbanització del 
carrer del Padró, aprovat pe la Junta de Govern Local en dada 3 d’octubre de 
2016. 

2. Objecte. L’objecte de l’encàrrec és la redacció del projecte tècnic que defineixi les 
obres d’urbanització, anomenat projecte d’execució, amb l’objectiu de donar el 
caràcter, acabats i serveis propis del principal vial del casc antic,  potenciant el seu 
paper estructurador, com a eix de vianants que serveixi de suport al petit comerç, 
operació que ha de permetre regenerar  el nucli, les edificacions i el parc d’habitatges, 
i afavorir l’accés dels vianants a la zona de l’escola CEIP Monsenyor Gibert i llar 
d’infants Les Oliveres. 

3. Àmbit. L’àmbit de la fase 2 és el definit en l’avantprojecte, que correspon al carrer del 
Padró, entre el carrer Montserrat i el carrer Sallent, incloent també la plaça de Lluís 
Espinalt, sense incloure els àmbits d’influència 6, 7 i 10, incloent l’àmbit d’influència 9 
del carreró que dirigeix a les Eres,  i estudiant possibles actuacions puntuals a l’àmbit 
d’influència 8 urbanitzat recentment. 

4. Règim del sòl. La totalitat del terrenys que integren l’àmbit de la fase 2 estan 
classificats de sòl urbà, amb qualificació de sistema viari, clau C, d’acord al Pla general 
d’ordenació, emplaçats en zona de nucli antic, clau 1. 

Els àmbits d’influència de la fase 2 no sempre tenen el règim del sòl descrit anteriorment, 
pel que s’informen per separat: 
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• Àmbit d’influència 8. Està format pels terrenys que formen en part l’interior d’illa 
entre la carrer del Padró, la carretera de Vic  i la plaça de la Vila. Els terrenys 
estan classificats de sòl urbà no consolidat pel fet d’estar inclosos en un polígon 
d’actuació,  amb qualificació de sistema d’espais lliures, places i jardins públics 
clau V en la part que limita amb el carrer del Padró, i sistema viari clau C en la 
part que limita amb el carrer de Sant Benet (passatge).  

• Àmbit d’influència 9. Passatge entre el carrer del Padró i la Plaça de la Vila, i 
terrenys que estan desocupats després de l’enderroc d’un immoble per tal 
d’ampliar el passatge. Estan classificats com a sòl urbà, i qualificats en part com 
a sistema viari clau C, i en part com a zona nucli antic, clau 1. Cal modificar la 
qualificació del sòl per tal que el projecte d’urbanització de adeqüi a les 
previsions del Pla general d’ordenació.  

5. Titularitat del sòl. 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa de la totalitat del sòl objecte d’aquesta 

memòria, sense que sigui necessària l’adquisició o expropiació de cap tipus de sòl. 

6. Estat actual.  

El carrer Padró és el principal vial del nucli antic, que enllaça el barri de La Sagrera a 
sud-oest amb la resta de nucli i l’escola Monsenyor Gibert i llar d’infants Les Oliveres al 
seu extrem nord-est, i que en va ésser l’eix estructurador fins al seu desdoblament  amb 
la carretera de Vic. Al llarg del seu recorregut no es troben edificis públics ni 
emblemàtics, destacant l’obertura de l’espai públic que conforma la Plaça Lluís Espinalt, 
on l’Ajuntament ha instal·lat les dependències municipals del Serveis socials i Cultura. 
El carrer té seccions, usos i entorns diferents. Tant els acabats com els serveis no són 
uniformes, fruit de la seva execució per trams i posteriors reparacions, i que per la seva 
configuració i envelliment dels materials dona una imatge força degradada. Malgrat tot 
l’anterior constitueix un conjunt ambiental que ha sabut conservar el seu caràcter. 
 
Llevat del tram de la fase 1 de recent urbanització, en la resta de fases i àmbits 
d’influència, en general té una amplada que oscil·la entre 5 i 7 metres, amb calçada 
central amb paviment asfàltic i voreres als dos costats formigonades amb bordó de 
pedra, amb diferencia de cota poc pronunciada. El carrer disposa dels serveis de 
subministrament d’aigua, de xarxa clavegueram unitària, xarxa de distribució de gas 
natural, i xarxes de subministrament elèctric i de telefonia penjades per façana.  
 

7. Criteris i aspectes bàsics d’urbanització.  

Cal seguir els criteris establers en el projecte de la fase 1, analitzant les solucions 
adoptades, la seva execució, anàlisi dels resultats tot proposant, si s’escau, solucions 
que resolguin problemàtiques que es detectin. 

 

8. Termini.  
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Els treballs s’hauran d’entregar per registre municipal en un termini de tres  mesos a 
partir de que l’ajuntament faciliti la documentació necessària a l’adjudicatari. 

La documentació necessària a entregar a l’adjudicatari és: 

• Avantprojecte. 

• Projecte d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del padró,. Fase 1. 

• Plànol topogràfic, que s’actualitzarà si es considera convenient. 

• Xarxes de serveis municipals. 

• Contactes d’empreses de serveis públics presents en l’àmbit. 

• Estudi o Pla de mobilitat actual o en fase d’estudi. 

• Altres criteris tècnics i/o discrecionals que puguin incidir en la presa de 
decisions. 

• Recull de documentació, bibliografia i altres fonts històriques, per conèixer el 
creixement i evolució del nucli de Sant Fruitós de Bages. 

• Es redactarà estudi geotècnic del sòl. 

9. Documentació i tramitació. L’entrega de documentació es materialitzarà en el següent 
forma: Una còpia en paper, amb plànols plegats en format DIN-A3 o DIN- A4, i còpia 
en suport digital en format *.pdf i en format manipulable (*.doc per al textos,  *.dwg 
documentació gràfica, i *.tcq per als amidaments i pressupost). 

S’inclourà fotomuntatges o visualitzacions 3d. 
 

10. Pressupost per al coneixement de l’administració. 

A continuació s’enumeren els conceptes que cal tenir en compte en la confecció del 
pressupost per al coneixement de l’administració (PCA). 

a) Estudi topogràfic. Ja es disposa de plànol topogràfic confeccionat per l’empresa de 
OFICINA DE TOPOGRAFIA MIRA S.L. 

b) Estudi geotècnic. Caldrà encarregar un estudi del sòl a empresa especialitzada. 

c) Honoraris de redacció del Projecte d’urbanització. Basat en barems orientatius 
aplicats sobre el pressupost que es preveu en l’avantprojecte. Es calculen el 
honoraris corresponents a les diverses fases de treball, projecte d’execució,  estudi 
de seguretat i salut, coordinació en fase de projecte, per un import de  21.400,00 € 
IVA no inclòs. 

 
I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a Sant 
Fruitós de Bages. 
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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  
 
 
S9. 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, pluralitat de criteris de valoració i tramitació 
ordinària per el subministrament i instal·lació de quatre marquesines per a 
parades de transport públic situades a la carretera de Vic 
 
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 del regidor d’espai públic, activitats i obres, de data 26 de juny 
de 2018, en la que s’insta l’inici dels tràmits per a l’adquisició i instal·lació de 
marquesines per parades de transport públic. 

Segon. Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el plecs de clàusules administratives particulars per l’adjudicació del 
contracte de subministrament, mitjançant compra, d’unes marquesines d’autobús per 
diferents llocs del municipi, mitjançant procediment obert i modalitat ordinària complint 
els principis i el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes del sector 
públic, en concret els articles 25, 13, 116, 117, 131 i 137 i següents. 
 
Tercer. Atès que el pressupost de licitació pel citat subministrament i instal·lació 
ascendeix a la quantia de 45.454,54 euros (IVA exclòs), més 9.545,46  d’IVA, sent un 
total de 55.000,00 € (IVA  inclòs), el qual es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 22 442 61915 Instal·lació marquesines de bus al nucli. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1) així com 
l’expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària, per l’adjudicació del 
subministrament i instal·lació de quatre marquesines per a parades de transport públic 
situades a la carretera de Vic.  
 
Segon. Autoritzar la despesa per l’import de  45.454,54 €, més 9.545,46 (21% IVA), total 
de 55.000,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 442 61915 – 
Instal·lació marquesines de bus al nucli. 
 
Tercer. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 15 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. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars 
Annex 2: Plec de prescripcions tècniques particulars 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUATRE 
MARQUESINES PER PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC SITUADES A LA 
CARRETERA DE VIC  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUATRE MARQUESINES PER PARADES 
DE TRANSPORT PÚBLIC SITUADES A LA CARRETERA DE VIC  
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 913/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  El subministrament i instal·lació de quatre marquesines per a parades de 
transport públic, de conformitat amb l’especificació detallada i continguda en aquest 
plec, en el plec de prescripcions tècniques (PPTP), i les disposicions comunes aplicables 
al contractes. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: Actualment el nucli disposa de sis 
parades d’autobús, quatre de les quals no compten amb cap element de protecció de la 
pluja i assolellament. Amb la present contractació es pretén l’adquisició de quatre 
marquesines, per millorar la qualitat de l’espai públic i oferir un major confort als usuaris 
del transport públic. 
 
Manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol contracte:  
No es disposa dels mitjans materials per realitzar directament la prestació objecte del 
contracte. 
 
Justificació de la idoneïtat: Els elements a subministrar milloraran, com s’ha dit, la 
qualitat de l’espai públic i oferir un major confort als usuaris del transport públic. 
 
 
RÈGIM 

Classe96: administratiu 
Modalitat97: subministrament 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada98: no 
Recurs especial en matèria de contractació99: no 
Tramitació: 
 Tipus100: ordinària 
 Justificació101:- 

                                                 
96 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
97 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). 
98 S’indicarà “sí” o “no” 
99 S’indicarà “sí” o “no” 
100 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
101 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
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Procediment: 
 Tipus102: obert 

Modalitat103: procediment obert  
 Justificació del tipus104: - 
Forma de selecció105:  preu més baix 
Admissió de variants106: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 44212321-5 – Marquesines per a parades d’autobús 
 
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). 
 
  

                                                 
102 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
103 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
104 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
105 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
106 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 PRESTACIÓ107 
Existència: sí 
Enumeració: Plec de prescripcions tècniques particulars pel subministrament i 
instal·lació de quatre marquesines per a parades de transport públic. 
 
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: no 
Enumeració: -- 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència:  no 
Enumeració: -- 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: no 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió108: no 
Descripció109: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)110 

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 

                                                 
107 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
108 S’indica “sí” o “no”. 
109 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
110 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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Admissió111: - 
Descripció112: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

 
▪ El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions 

dels treballs, en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 

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

 
▪ L’Ajuntament executarà al seu càrrec les obres de reforma de les voreres, obra 

civil per a la instal·lació de les marquesines (pous de fonamentació de suport de 
l’estructura, rases d’instal·lacions elèctriques amb les seves conduccions i línies 
fins a peu de marquesines). 

 
Obligacions:  
 
Les definides en el present Plec de clàusules administratives particulars, en Plec de 
prescripcions tècniques particulars del contracte (PPTP), i Disposicions Comuns 
Aplicables als Plecs de clàusules administratives particulars (DCPAP). 
 
El contractista restarà obligat a complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral 
i de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.  
 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC113 

 
RÈGIM PATRIMONIAL114 

Béns de domini públic afectes al servei: Sí. Les marquesines s’ubicaran a la carretera 
de Vic del nucli de Sant Fruitós de Bages, concretament als emplaçaments detallats en 
la documentació gràfica del PPTP. 
 
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 

                                                 
111 S’indica “sí” o “no”. 
112 Es descriuen quines són. 
113 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
114 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i 

de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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Durada màxima total: El termini màxim de lliurament de les marquesines i la seva 
instal·lació serà de 2 meses des de la formalització del contracte. 
 
La recepció de les marquesines realitzarà en cada ubicació corresponent, i es procedirà 
a realitzar les tasques d’instal·lació de les mateixes. És previst que les obres de reforma 
de voreres i obra civil necessària s’executin durant el transcurs de fabricació de les 
marquesines, prèvia visita in situ del contractista de les obres conjuntament amb 
l’empresa adjudicatària del subministrament, a fi d’encaixar les dimensions del model 
concret prefabricat amb la pavimentació i serveis que s’executaran. 
 
Es deixarà constància del lliurament i instal·lació de les marquesines mitjançant la 
corresponent acta de recepció de les mateixes.  
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació115: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència116: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 150.000 € 
Capital assegurat per víctima: 100.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

El contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat 
en la seva pròpia plantilla, que actuarà com a interlocutor amb aquest Ajuntament en tot 
el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT117  

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

                                                 
115 S’indica “sí” o “no”. 
116 S’indica “sí” o “no”. 
117 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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Descripció: 
Justificació:
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:118  
- Quantia: 45.454,54 € 
- Mètode de càlcul aplicat:  

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA: 45.454,54 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 9.545,46 € 
- Amb IVA: 55.000 € 
- Justificació119: d’acord amb el PPTP 

 
Aquest preu comprèn, a més del cost del propi del mobiliari a subministrar: 
 

- Les despeses corresponents al transport fins al lloc establert per a la seva 
entrega i instal·lació. 

- L’import dels treballs d’instal·lació, accessoris o auxiliars de qualsevol mena 
incloses les comprovacions i proves de qualitat. 

- Totes les visites tècniques necessàries fins al bon funcionament i recepció 
favorable del mobiliari urbà. 

- Tots els informes, propostes, certificats i documentació necessària per a la 
utilització, manteniment i conservació. 

 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU120   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 45.454,54 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 9.545,46 € 
- Amb IVA: 55.000 € 

 
Sistema de preus unitaris: Sí. Els quins consten en el PPTP. 
Descripció121: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió122: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  L’objecte d’aquest contracte no és susceptible de 
dividir-se en lots, ja que es tracta d’una tipologia de material a subministrar 

                                                 
118 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
119 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.  
120 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
121 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
122 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció i import123: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots124:  - 
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’ofertes125: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida126:   45.454,54 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 127 

Aplicació128: No 
Règim d’aplicació129: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22.442.61915-Instal·lació de 
marquesines de bus al nucli 

2018 55.000 € 

 
 
FINANÇAMENT130 

Concepte: 
- Partida131:  
- Denominació:  
- Import:  

 

                                                 
123 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
124 S’indica “si” o “no” 
125 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 ...) 
126 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. 
127 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 

incompliment. 
128 S’indica “sí” o “no”. 
129 Indica la forma concreta com s’aplica. 
130 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
131 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
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PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS132 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS133 

 
Pagament únic a la recepció final del subministrament. 
 
El proveïdor haurà d’emetre factura electrònica. El punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el 
servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i 
d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General 
de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General 
d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS134 

- 
 
ABONAMENTS A COMPTE 

- 
 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

- 

                                                 
132 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
133 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 

fórmula que s’apliqui. 
134 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’òrgan135: Junta de Govern Local 
Atribució136: per delegació. 
Delegació137: 

- 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 

Constitució138: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

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

o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 
origen del contracte. Sr. 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 Maria José Fernández Trigo, Lletrada 

municipal 
 
Secretària de la mesa:  

Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- David Pintó Sallés, administrativa de l’àrea de contractació  
 

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

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

                                                 
135 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.  
136 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
137 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
138 S’indica “sí” o “no”. 
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- Es designa al Sr. Sergio Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal en règim de 
funcionari interí, com a suplent del vocal tècnic Sr. Xavier Casas Pujol, al ser el 
tècnic responsable del manteniment d’edificis i instal·lacions municipals segons 
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). 

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

Constitució139: No 
Definició140: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE141 

Regidoria d’adscripció142:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció143: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra144: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra145: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut146: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
139 S’indica “sí” o “no”. 
140 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
141 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. 
142 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
143 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
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.  
146 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

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

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR147 

Exigència148: No 
Descripció149: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☒ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ150 

Enumeració151: no 
Justificació:  
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 
 

- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import mínim de 68.181,81 
euros IVA exclòs   (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

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

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 45.454,54 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 68.181,81  € (IVA exclòs) (45.454,54 €*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
1. Relació de subministraments executats de marquesines en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució, per un import mínim de  
68.181,81  euros IVA exclòs; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates 
i el lloc d’execució dels subministraments i s’ha de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment 
a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar 
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. (Mitjà 1a dels 
especificats en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP) 

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

específica de capacitat. 
148 S’indica “sí” o “no”. 
149 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
150 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
151 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de 
subministraments executats acompanyada dels corresponents certificats 
esmentats. 
 
En el cas que les obres o subministraments d’aquestes instal·lacions, formin part 
d’una actuació o contracte més genèric i que es corresponguin amb les finalitats 
definides anteriorment, caldrà especificar i individualitzar els capítols de 
subministrament corresponents als efectes de poder justificar la solvència 
tècnica. 

 
Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en subministraments d’elements del tipus objecte de la present 
licitació. 

 
2. En el cas que l’empresa executi de forma directa les partides referents a 
instal·lacions elèctriques, 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. 

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

 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP152 

Exigència153: No 
Descripció154: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP155 

Exigència156: No 
Descripció157: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)158 

Exigència159: No 
Descripció160: 
 

                                                 
152 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. 
153 S’indica “sí” o “no”. 
154 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
155 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. 
156 S’indica “sí” o “no”. 
157 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
158 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
159 S’indica “sí” o “no”. 
160 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)161 

Exigència162: No 
Descripció163: 
 

                                                 
161 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
162 S’indica “sí” o “no”. 
163 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 2164: no 
Sobre 3: 165: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

Document europeu únic de contractació (DEUC) 

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

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

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
Aquest estudi haurà d’incloure les característiques tècniques i model de 
les marquesines ofertades pel licitador com a justificació del compliment 
de les especificacions tècniques mínimes definides en el PPTP. Podrà 
ser motiu d’exclusió del procediment de licitació la no justificació o la 
justificació deficient de les característiques mínimes de les 
marquesines. 
  

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

 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ166 

Perfil del contractant 
 

                                                 
164 S’indica “sí” o “no”. 
165 S’indica “sí” o “no”. 
166 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

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

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament,  en el termini màxim de 15 dies 
naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de 
contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins 
del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
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 
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implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

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

 

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

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració. 
 

Ordre Descripció 
Puntuació 
màxima:  
punts 

Fórmula 

1 
 
Millor preu global ofert 
 

 
20 punts 
 

Fórmula 
(Tipus 1 de 
la clàusula 
34 del 
DCPCAP) 

2 

 
Millora de subministrament i instal·lació de 
Mupi a joc amb la marquesina, per suport 
publicitari degudament equipat amb 
il·luminació, i vidre laminat de seguretat de 
gruix mínim 5 mm. Amb un màxim de 4 
unitats, sense cost addicional per 
l’Ajuntament. Es puntuarà segons el següent 
barem: 
 
1 Mupi: 20 punts 
2 Mupi: 40 punts 
3 Mupi: 60 punts 
4 Mupi: 80 punts 
 

80 punts Automàtic 
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S’estableix com a criteris de valoració automàtic l’execució de les millores que implicaran 
prestacions accessòries pel contractista les quals tenen plena relació amb l’objecte del 
contracte doncs es tracta de complements que donen valor afegit i més qualitat a les 
marquesines.  
 
En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència167: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics168: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència169: Sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics170: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

Es fixa un termini de garantia mínim de 2 anys a comptar des de la recepció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 S’indica “sí” o “no”. 
168 S’indica “sí” o “no”. 
169 S’indica “sí” o “no”. 
170 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

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

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

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

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

 
a) Seran infraccions molt greus: 

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

actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

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

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

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

prestació de serveis indicada en el contracte.  

- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, 
alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
c) Seran infraccions lleus:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de subministrament, comportarà la imposició de les 
penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense 
perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar 
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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 del subministrament i instal·lació 
previstes al contracte podrà comportar les penalitats contemplades en el DCPAP 
(clàusula 38) per un import diari de 4 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 LCSP171  

 

                                                 
171 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 tercers172: Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar173: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació174: no 
Pagament directe a subcontractistes175: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.  
  
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions elèctriques, es 
requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per 
empreses no ubicades a Catalunya. 
 
 

EXTINCIÓ 

Causes176: 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 

                                                 
172 S’indica “si “o “no”. 
173 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. 
174 

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

previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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ALTRES CLÀUSULES 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:177   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 178 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, obres 
i activitats 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA179 

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

Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ180 

☒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. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
177 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
178 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
179 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
180 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1181 
 

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

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU RESPECTE EL PRESSUPOST DE 

LICITACIÓ I OFERIMENT DE MILLORES 
EXPEDIENT 

Número: 913/2018 
Objecte: Contracte de subministrament de quatre marquesines per a parades de 
transport públic 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu 
Modalitat: subministrament  
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
1- PREU OFERTAT:  

 

Oferta econòmica  
Pressupost de licitació: 45.454,54 € (IVA exclòs) 

Preu sense IVA                                           € 

Import IVA (21%)                                          € 

Preu amb IVA                                          € 

% baixa de licitació                                          % 

 
 
2-OFERIMENT DE MILLORES: 

Millora de subministrament i instal·lació de Mupi a joc amb la marquesina, per suport 
publicitari degudament equipat amb il·luminació, i vidre laminat de seguretat de gruix 
mínim 5 mm. Amb un màxim de 4 unitats, sense cost addicional per l’Ajuntament.  
 
Marcar l’opció escollida: 
 

☐ 1 Mupi: 20 punts 

☐ 2 Mupi: 40 punts 

☐ 3 Mupi: 60 punts 

☐ 4 Mupi: 80 punts 

                                                 
181 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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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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ANNEX 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE QUATRE MARQUESINES PER PARADES DE 
TRANSPORT PÚBLIC SITUADES A LA CARRETERA DE VIC. 
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I. INTRODUCCIÓ 

 
És voluntat municipal dotar de marquesines a les parades d’autobús de la carretera de 
Vic del nucli de Sant Fruitós de Bages. Actualment el nucli disposa de 6 parades 
d’autobús, 4 de les quals no compten amb cap element de protecció de la pluja i 
assolellament. Per tant, es pretén l’adquisició de 4 marquesines per a quatre parades 
d’autobús, per millorar la qualitat de l’espai públic i oferir un major confort als usuaris del 
transport públic.  
 
Les marquesines s’ubicaran en les següents zones: 
 

 
 
Vegeu l’annex 1 Plànols, on determina la ubicació més precisa de les parades d’autobús 
i croquis de les dimensions i materials de les marquesines.  
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II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   

 
Característiques generals 
 
L’ajuntament es reserva el dret d’introduir variacions referent a la definició de colors i 
logotips. 
 
L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol autorització o cost que impliqui el fet 
d’utilitzar dissenys ja existents o altres models presentats, incloent els drets d’autor, si 
s’escau, i ajustant-se a les característiques constructives i funcionals de les 
marquesines, així com els seus equips, tot això ja sigui fabricant un model específic, o 
adaptant els seus models als requeriments tècnics establerts. 
 
L’obra civil (pous de fonamentació de suport de l’estructura, rases d’instal·lacions 
elèctriques amb les seves conduccions, i línies fins a peu de marquesines) està fora de 
la present licitació. Serà a càrrec de l’empresa licitadora, el subministrament i instal·lació 
de les marquesines i els seus elements, les connexions pròpiament a la xarxa 
d’enllumenat i les despeses que se’n derivin. 
 
Aquest mobiliari urbà serà respectuós amb la configuració arquitectònica de l’entorn 
adient al paisatge urbà de la ciutat, amb criteris estètics, amb un grau de solidesa 
rellevant, d’aspecte minimalista, que faciliti el seu manteniment i durabilitat. 
 
El nombre d’unitats a subministrar i instal·lar serà de 4 unitats. 
 
L’estructura haurà de ser amb materials que garanteixin la seva durabilitat i resistència, 
concretament d’acer corten o acer galvanitzat termolacat imitació acer corten. La coberta 
serà a joc amb l’estructura, amb materials resistents i que ofereixin resguard, 
especialment de la insolació i de la pluja. Els paraments verticals hauran de ser de vidre 
laminat transparent (mínim 10mm) i oferiran aixopluc i disposaran d’espai suficient per 
incorporar altres elements de la marquesina.  
 
La geometria i les dimensions mínimes de les marquesines hauran de ser les definides 
a l’annex 1 Plànols. Resum de les dimensions mínimes:  

- Marquesines número 1, 2 i 4. 3500mm de llargada, 1500mm d’amplada, i 
2400mm d’alçada (l’altura de pas lliure en el punt més baix no podrà ser inferior 
a 2200mm). 

- Marquesina número 3. 7000mm de llargada, 1500mm d’amplada, i 2400mm 
d’alçada (l’altura de pas lliure en el punt més baix no podrà ser inferior a 
2200mm). 

 
Les marquesines hauran de complir els següents requisits: 

- Sistema d’anivellament de la marquesina i els seus elements per a la instal·lació 
en voreres amb cert pendent. 
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- Facilitat de manteniment, neteja i reparació in situ dels diferents elements que 
formen part de la parada. 

- Minimització del consum energètic dels elements elèctrics de la marquesina 
(il·luminació i elements publicitaris) i possibilitat d’utilitzar fonts d’energia 
renovables, com per exemple energia solar. 

- La instal·lació elèctrica complirà amb la normativa vigent i reglament de baixa 
tensió (RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 
de baixa tensió) i tindrà les següents característiques bàsiques: 

o Hi haurà caixa de comandament i protecció amb diferencials i 
magnetotèrmics que corresponguin. 

o Hi haurà una caixa de connexió per a la presa a terra amb fusibles a 
connectar en llança independent. 

- Justificar el compliment de les lleis i reglaments vigents en matèria 
d’accessibilitat, i de la contaminació lumínica. 

- L’estructura de la marquesina serà autoportant i caldrà presentació de la 
documentació tècnica que acrediti el seu comportament estable i resistent capaç 
de suportar les condicions meteorològiques en cas de temporals, o accions de 
vandalisme. Amb la finalitat de garantir la seguretat dels usuaris d’aquest 
mobiliari i usuaris de la via pública. 

- Caldrà presentar un pla de manteniment, degudament valorat i amb preus 
unitaris de reposició d’elements. 

 
   

Cada una de les marquesines disposaran obligatòriament dels següents elements: 
 

1. Vitrina d’horaris: 
a. La seva ubicació no es veurà interferida pels seients. 
b. Hauran d’oferir protecció de les inclemències del temps (pluja, humitat, 

insolació). 
c. Disposar de dues cares per ubicar informació llegible des de l’interior i 

des de l’exterior de la marquesina. 
d. El sistema de tancament ha de permetre la fàcil reposició dels elements 

que conté, que hi tindrà accés exclusiu per personal qualificat. 
e. L’interior ha de permetre la fàcil reposició dels elements i disposar de 

mecanismes per la seva correcte fixació i disposició. 
f. Les dimensions de la superfície visible serà com a mínim de 700x900mm. 

 
2. Banc d’acer inoxidable o alumini de llargada mínima 1500mm (la marquesina 

número 3 disposarà de dos bancs). 
 

3. Kit d’il·luminació per la marquesina amb tecnologia LED. 
 
 
Com a millores opcionals es podrà oferir la introducció dels següents accessoris: 
 

1. Mupi a joc amb la marquesina i que encaixi al lateral de la mateixa, per suport 
publicitari degudament equipat amb il·luminació, i vidre laminat de seguretat de 
gruix mínim 5mm. Amb un màxim de 4 unitats. El criteri general és la col·locació 
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d’un mupi per marquesina, no obstant, l’ajuntament podrà considerar adient no 
disposar aquest complement a la marquesina per qüestions tècniques i/o 
d’accessibilitat i mobilitat, amb la possibilitat doncs d’instal·lar-se en altres llocs.  
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III. UBICACIÓ 

 
Les marquesines s’instal·laran a la carretera de Vic, d’acord amb els plànols 2 i 3 de 
l’annex 1. Plànols. 
 
 
IV. INSTAL·LACIÓ DE LES MARQUESINES 

 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a fer la instal·lació de les marquesines, 
realitzant les connexions i comprovacions oportunes i deixant l’equipament en correcte 
funcionament en el lloc indicat per l’Ajuntament i d’acord amb l’annex 1. Plànols. L’obra 
civil prèvia necessària (pous de fonamentació de suport de l’estructura i escomeses 
elèctriques), estan fora de la present contractació, ja que es duen a terme a través d’un 
altre expedient de reforma de parades d’autobús.  
 
V. JUSTIFICACIÓ DEL COST ESTIMAT DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
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VI. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR 

 
Amb l’objectiu de poder comprovar que el model ofertat per cada licitador s’ajusta al 
disseny i característiques tècniques establertes en el plec, cada licitador haurà de 
presentar, dins del sobre 3, la següent documentació. 
 

- Memòria tècnica descriptiva dels materials, qualitats i funcionament de 
l’equipament. 

- Plànols descriptius a l’escala i acotats, de planta, secció i alçats 
- Catàleg i fotografies de l’element ofertat 
- Qualsevol altra documentació que el licitador consideri d’interès per la 

comprovació del seu producte. 
 
 
 
ANNEX 1. PLÀNOLS 
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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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ANNEXOS AL PUNT S6: 
 
Acceptació de subvenció atorgada en 
el marc del mecanisme “Conectar 
Europa” (MCE) Iniciativa WiFi4EU 
(“WiFi para Europa”) (exp. 825/2017) 
 

 

Annex S7: Informe jurídic 

Annex S7: Conveni WiFi4EU 
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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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Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
 
Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 
 


 
 
 


CONVENIO DE SUBVENCIÓN 
EN EL MARCO DEL MECANISMO «CONECTAR EUROPA» (MCE): 


Iniciativa WiFi4EU («WiFi para Europa») 
 


CONVENIO n.º INEA/CEF/WiFi4EU/[<call number><year>]/[<unique identifying 
number >] 


 
La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) (en lo sucesivo, «la Agencia»), de 
conformidad con los poderes delegados por la Comisión Europea (en lo sucesivo, «la 
Comisión»), representada a efectos de la firma del presente Convenio por [function, forename 
and surname] 
 
de una parte, 
 
y  
 
[full official name] 
[official address in full] 
 
representado a efectos de la firma del presente Convenio por [forename and surname],  
 
denominados en lo sucesivo, colectivamente, «los beneficiarios», e individualmente «el 
beneficiario» a los efectos del presente Convenio, 
 
de otra parte, 
 


HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:  
 


Las Condiciones Particulares (en lo sucesivo, «las Condiciones Particulares»), así como los 
siguientes anexos: 
 
Anexo I Descripción de la acción  
Anexo II Condiciones Generales (en lo sucesivo, «las Condiciones Generales») 
 
que forman parte integrante del presente Convenio, en lo sucesivo denominado «el 
Convenio». 
 
Lo dispuesto en las Condiciones Particulares prevalecerá sobre lo dispuesto en los anexos. 
 
Lo dispuesto en el anexo II «Condiciones Generales» prevalecerá sobre lo dispuesto en el 
otro anexo. 
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Head of Department C, Andreas Boschen


Joan Carles Batanés Subirana
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CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONVENIO 
 
1.1  La Comisión ha decidido subvencionar, en los términos y condiciones establecidos en 


las Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y el anexo I del Convenio, la 
acción denominada «WiFi4EU, Fomento de la conectividad a internet de las 
comunidades locales» (en lo sucesivo, «la acción»), en [insert name of the 
municipality], número de acción [insert number of the action in bold] tal como se 
describe en el anexo I (descripción de la acción).   


 
           Con la firma del presente Convenio, los beneficiarios aceptan la subvención y se 


comprometen a ejecutar la acción bajo su propia responsabilidad.  
 
1.2 Para ejecutar la acción, el beneficiario deberá seleccionar una empresa de instalación 


de wifi como contratista en el sentido de la cláusula II.9. La empresa de instalación de 
wifi debe registrarse en el portal WiFi4EU disponible en https://www.wifi4eu.eu/. El 
beneficiario se compromete a transferir las obligaciones derivadas del presente 
Convenio a la empresa de instalación de wifi. En particular, además de lo dispuesto en 
la cláusula II.9.4, el beneficiario garantizará que las condiciones siguientes sean 
también aplicables a la empresa de instalación de wifi:   


 
a) la obligación de respetar los requisitos técnicos especificados en el anexo I;  


 
b) la obligación de presentar una declaración, así como la información 


complementaria prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a). 
 
1.3 El beneficiario será el único responsable de la ejecución de la acción y del 


cumplimiento de las disposiciones del Convenio. El beneficiario se asegurará de que 
el contrato firmado con la empresa de instalación de wifi para la ejecución de la 
mencionada acción contenga disposiciones en las que se establezca que la empresa de 
instalación de WiFi no tiene derechos respecto a la Agencia en virtud del Convenio. 


 
           En caso de incumplimiento de los términos y condiciones del presente Convenio, la 


Agencia se reserva el derecho de recuperar los importes abonados indebidamente de 
forma directa del beneficiario, en consonancia con lo dispuesto en la cláusula II.26. 


 
CLÁUSULA 2 – ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO Y DURACIÓN DE LA 
ACCIÓN 
 
2.1 El Convenio entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en 


último lugar. 
 
2.2 El beneficiario dispondrá de un plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha 


de entrada en vigor del Convenio de subvención para finalizar la instalación WiFi en 
consonancia con el anexo I y presentar las declaraciones previstas en la letra b) de la 
cláusula 4.1. El plazo máximo no puede ampliarse, excepto en caso de «fuerza 
mayor» tal como se define en la cláusula II.14.1. 


 
CLÁUSULA 3 – IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN 
 


1-2018/006416-001243


Sant Fruitós de Bages
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El importe máximo de la subvención para la acción será de 15 000 euros y adoptará la forma 
de una contribución fija («el bono»).  
 
CLÁUSULA 4 – DISPOSICIONES SOBRE LOS PAGOS Y LA PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 
 
4.1  Se considerará que la Agencia ha recibido la solicitud de pago una vez se hayan 


presentado las declaraciones que figuran a continuación. 
 


a) La declaración de la empresa de instalación de wifi en el portal WiFi4EU, 
conforme la instalación de las redes WiFi4EU se ha llevado a término con arreglo 
a lo indicado en el anexo I, y está operativa. La declaración deberá incluir, para 
cada red WiFi4EU, la siguiente información obligatoria: 


 
 el nombre de la red WiFi4EU (por ejemplo, ayuntamiento) y 
 el nombre de dominio. 


 
Además, para cada red WiFi4EU, la empresa de instalación de wifi facilitará una 
lista completa de los puntos de acceso instalados. Para cada punto de acceso, se 
facilitará la siguiente información obligatoria: 


 
 tipo de ubicación (por ejemplo escuela, parque, metro, etc.); habrá una lista 


desplegable en el portal WiFi4EU; 
 nombre de la ubicación (por ejemplo, pasillo); 
 geolocalización del punto de acceso; 
 tipo de equipo: de interior o de exteriores; 
 marca del dispositivo; 
 modelo del dispositivo; 
 número de serie del dispositivo; 
 dirección MAC (control de acceso al medio). 


 
b) La declaración del beneficiario en el portal WiFi4EU, de que las redes WiFi4EU 


se ajustan a lo indicado en el anexo I, y están operativas. 
 
4.2  Una vez recibidas las declaraciones y la información complementaria a que hace 


referencia la cláusula 4.1., la Agencia dispondrá de un máximo de sesenta días para 
verificar que las redes WiFi4EU están operativas y abonar el saldo a la empresa de 
instalación de WiFi.  


 
El pago solo se efectuará si se cumplen las condiciones siguientes:  


 
i) al menos diez usuarios se han conectado por medio de la red WiFi4EU,  
ii) la identidad visual de WiFi4EU está adecuadamente visible en el portal 


cautivo.   
 


Una vez se cumplan las condiciones anteriores, el beneficiario recibirá una 
notificación de confirmación y la Agencia procederá al pago a la empresa de 
instalación de wifi. Las condiciones para el pago a que se refiere el apartado anterior 
no afectan el derecho de la Agencia a comprobar, mediante auditorías ex-post, la 


1-2018/006416-001243
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conformidad de las instalaciones de WiFi con las especificaciones técnicas del 
anexo I.  


 
CLÁUSULA 5 – CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS 
 
El pago del bono se efectuará en la cuenta bancaria indicada por la empresa de instalación de 
wifi en el Portal WiFi4EU en formato IBAN (número internacional de cuenta bancaria). 
 
CLÁUSULA 6 – RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y DATOS 
DE CONTACTO DE LAS PARTES 
 
6.1 Responsable del tratamiento de los datos 
 


La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías e INEA 
son corresponsables de los datos. 
 
6.2 Comunicación de la información  
 
6.2.1 Forma y medios de comunicación 
 


Todas las comunicaciones electrónicas previstas deberán realizarse a través del portal 
WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/), incluidas las establecidas a través de su propio 
servicio de asistencia. 


 
La comunicación necesaria conforme a lo dispuesto en las cláusulas II.14, II.15, II.16, 
II.25, II.26 y II.27, así como cualquier otra comunicación cuyo formato no acepte el 
portal WiFi4EU, se harán por escrito, llevarán el número del Convenio e irán 
dirigidas a:  


 
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 
Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 
Unidad C5 – MCE Telecomunicaciones 
(W910) 
1049 Bruselas 
Bélgica 
INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu 
 
Las notificaciones oficiales en papel dirigidas al beneficiario deberán enviarse a su 
domicilio social, tal como se especifica en el preámbulo del presente Convenio de 
subvención.  


 
6.2.2 Fecha de las comunicaciones a través del portal WiFi4EU 
 


Las comunicaciones a través del portal de WiFi4EU se considerarán realizadas en el 
momento en que las envíe el remitente (es decir, en la fecha y hora de su envío a 
través del portal de WiFi4EU).  
 
Toda comunicación deberá realizarse en la lengua del presente Convenio, o en inglés. 
La Agencia redactará sus comunicaciones en la misma lengua que el beneficiario. 
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CLÁUSULA 7 – SUBVENCIÓN A UN SOLO BENEFICIARIO, ENTIDADES 
PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO QUE LOS BENEFICIARIOS Y 
ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS POR ESTOS 
 
Toda referencia a los «beneficiarios» se entenderá como referencia al «beneficiario». Las 
entidades no pertenecientes al mismo grupo o los órganos de ejecución no podrán ser 
designados. 
 
CLÁUSULA 8 – DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
LOS RESULTADOS, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL  
 
Además de lo dispuesto en la cláusula II.8.3, los beneficiarios garantizarán que la Agencia 
tenga derecho a: 
 


– utilizar el nombre del beneficiario y las imágenes de las redes WiFi4EU para 
promocionar la iniciativa;  


– utilizar datos anonimizados sobre conexiones a las redes WiFi4EU a efectos 
estadísticos.  


 
CLÁUSULA 9 – REQUISITOS DE SUPERVISIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LAS 
REDES  
 
El beneficiario deberá: 
 


 mantener la instalación WiFi4EU activa durante un período de tres años a partir de la 
fecha de la notificación de confirmación de la Agencia descrita en la cláusula 4.2; 


 reconfigurar las redes WiFi4EU con objeto de conectarlas a la solución de 
autenticación y seguimiento seguros respetando plenamente los requisitos del punto 
I.5 del anexo I.  


 
El beneficiario también será responsable del mantenimiento regular y las reparaciones 
necesarias de las redes WiFi4EU. Las redes no pueden permanecer inoperativas más de 
sesenta días naturales en el transcurso de un año. 
 
Durante un período de tres años a partir del pago del saldo, la Agencia podrá llevar a cabo 
auditorías o controles de naturaleza técnica para determinar si el beneficiario cumple las 
disposiciones del presente Convenio.   
 
CLÁUSULA 10 – DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA CESIÓN DE LAS 
SOLICITUDES  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula II.13.1, párrafo primero, el beneficiario podrá 
ceder a la empresa de instalación de wifi el derecho a solicitar de la Agencia el importe 
indicado en la cláusula 3.  
 
El pago efectuado a la empresa de instalación de wifi se considera como un pago efectuado al 
beneficiario y exime a la Agencia de cualquier otra obligación de pago. 
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CLÁUSULA 11 – MÉTODOS EQUIVALENTES PARA LA CONFIGURACIÓN Y 
CONEXIÓN A LA SOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO CE  
 
En casos excepcionales, tras la firma de un convenio administrativo entre la Comisión y la 
administración competente de cualquier Estado miembro, Noruega o Islandia, los métodos 
para la configuración y la conexión a la solución de seguimiento CE descrita en el punto I.5 
del anexo I podrán modificarse mediante métodos equivalentes de configuración y conexión 
contemplados en el convenio administrativo.   


 


El beneficiario notificará a la Agencia su adhesión a los métodos equivalentes de 
configuración y conexión contemplados en el convenio administrativo a través del portal 
WiFi4EU. Dicho convenio se considerará modificado desde el momento en que la Agencia 
reciba la notificación.  


 
 
CLÁUSULA 12 – EFECTOS DE LA FINALIZACIÓN 
 
En caso de que se ponga fin al Convenio con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas II.16.1 o 
II.16.3.1, la Agencia podrá reducir el importe de la subvención y recuperar los importes 
indebidamente abonados de conformidad con las cláusulas II.25.4 y II.26. 
 
Tras la resolución, las obligaciones del beneficiario afectado seguirán aplicándose, en 
particular las de las cláusulas 4, II.5, II.7, II.8, II.13, II.27 y las disposiciones adicionales 
sobre la utilización de los resultados, como se establece en la cláusula 8. 
 
Hecho en [language] 
 
 
 
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
Por el beneficiario                            Por la Agencia 
[forename/surname]                           [function/forename/surname] 
[e-signature] [e-signature] 
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Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
 
Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 
 


 
 
 
 


ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 


 
 


I.1. Ámbito y objetivos 


La iniciativa WIFI4EU es un mecanismo de ayuda a la prestación de acceso gratuito a 
redes Wi-Fi en espacios públicos interiores o exteriores (por ejemplo, locales de 
administraciones públicas, centros educativos, bibliotecas, centros de salud, museos, 
plazas y parques públicos). Esto vinculará más estrechamente las comunidades con el 
Mercado Único Digital, dará acceso a los usuarios a la sociedad del Gigabit, mejorará la 
alfabetización digital y complementará los servicios públicos prestados en dichos 
espacios. Los bonos WiFi4EU pueden también utilizarse para financiar la instalación de 
una red Wi-Fi pública completamente nueva o para financiar la modernización de una red 
Wi-Fi pública ya establecida o ampliar su cobertura. La red instalada no duplicará ofertas 
gratuitas públicas o privadas existentes que presenten características similares, inclusive 
en cuanto a calidad. 
 


I.2. Requisitos técnicos del equipamiento Wi-Fi de la red o redes WiFi4EU 


El beneficiario instalará un número de PA (puntos de acceso) que refleje el valor del bono 
en su mercado. En cualquier caso, deberá instalar como mínimo el número siguiente, 
dependiendo de la combinación de PA interiores y exteriores: 


 


Número mínimo de PA exteriores Número mínimo de PA interiores 


10 0 


9 2 


8 3 


7 5 


6 6 


5 8 


4 9 


3 11 


2 12 
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1 14 


0 15 


 


El beneficiario garantizará que cada PA: 


 Permite la utilización de banda dual concurrente (2,4Ghz – 5Ghz); 


 Tiene un ciclo de soporte superior a cinco años; 


 Presenta un tiempo medio entre averías (MTBF) de, por lo menos, cinco años; 


 Tiene un punto único de gestión especializado y centralizado al menos para todos los 
PA de cada red WiFi4EU; 


 Soporta IEEE 802.1x; 


 Es conforme con IEEE 802.11ac Wave I; 


 Soporta IEEE 802.11r; 


 Soporta IEEE 802.11k; 


 Soporta IEEE 802.11v;  


 Permite, al menos, cincuenta usuarios simultáneos sin disminuir su rendimiento; 


 Tiene un mínimo de 2x2 MIMO (entrada múltiple, salida múltiple); 


 Es compatible con Hotspot 2.0 (programa de certificación de la Passpoint Wi-Fi 
Alliance). 


 


I.3. Requisitos sobre la calidad de servicio 


Para garantizar que la red financiada WiFi4EU ofrezca al usuario una experiencia de gran 
calidad, el beneficiario se abonará a una oferta equivalente a la conexión más rápida 
disponible en el mercado al por mayor de Internet de la zona y, en cualquier caso, que 
permita una velocidad mínima de descarga de 30 Mbps. Asimismo, el beneficiario 
garantizará que esta velocidad de retorno sea como mínimo equivalente a la que el 
usuario utilice — en su caso— para sus necesidades de conectividad internas.  


 


I.4. Obligaciones en relación con costes, publicidad y utilización de datos  


1. El beneficiario garantizará que el acceso del usuario final a la red WiFi4EU sea gratuito, 
es decir, se ofrezca sin exigir remuneración a cambio, ya sea mediante pago directo u otro 
tipo de contraprestación, incluidas, en particular, la publicidad comercial y la recopilación 
de datos personales con fines comerciales. 


2. El beneficiario garantizará que el acceso del usuario final a través de operadores de redes 
de comunicaciones electrónicas se suministre asimismo sin discriminación, es decir, sin 
perjuicio de las restricciones exigidas por el Derecho de la Unión o por el Derecho 
nacional de conformidad con el Derecho de la Unión y de la necesidad de garantizar el 
correcto funcionamiento de la red y, en particular, una distribución equitativa entre los 
usuarios de la capacidad en las horas punta. 
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3. A fin de promocionar, supervisar o mejorar el funcionamiento de las redes, podrá haber 
un procesamiento periódico para fines estadísticos y analíticos. Para ello, y con arreglo a 
la correspondiente declaración o declaraciones específicas de confidencialidad del 
servicio, se anonimizará debidamente todo almacenamiento o procesamiento de datos 
personales. 


 


I.5. Requisitos para la configuración y conexión de la red o redes WiFi4EU a la solución 
de seguimiento CE  


Sin perjuicio de lo dispuesto en el cuarto párrafo, el beneficiario garantizará que en los 
puntos de acceso financiados con un bono WiFi4EU únicamente se difunda el SSID 
«WiFi4EU» y que se apliquen plenamente las mismas obligaciones establecidas en el 
punto I.4.  


El beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el SSID WiFi4EU sea una red 
abierta, en el sentido de que no requiera para conectarse ningún tipo de información de 
autenticación (tal como el uso de una contraseña). Una vez se haya conectado el usuario, 
el beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el SSID WiFi4EU muestre un 
portal cautivo https antes de autorizar al usuario a conectarse a internet. 


Salvo otra disposición establecida en la legislación nacional en cumplimiento del Derecho 
de la Unión, la conexión a internet a través del SSID «WiFi4EU» abierto no exigirá ni 
registro ni autenticación en el portal cautivo y se completará mediante un botón de 
«conexión en un clic» en el portal cautivo. 


Desde el inicio de la primera fase y bajo su responsabilidad, el beneficiario podrá difundir 
un SSID adicional para las conexiones que cuenten con una seguridad adecuada 
contempladas en el punto I.5.2. El beneficiario también podrá difundir un SSID adicional, 
siempre y cuando se limite a su uso interno por el beneficiario y no afecte indebidamente 
a la calidad del servicio ofrecido al público. En ambos casos, el beneficiario distinguirá 
adecuadamente dichas SSID de la SSID abierta «WiFi4EU» y garantizará que se apliquen 
plenamente las obligaciones establecidas en los puntos I.3 y I.4. 


En cuanto a los puntos de acceso no financiados con un bono WiFi4EU, el beneficiario 
también podrá difundir el SSID «WiFi4EU» (como SSID único o en paralelo con el SSID 
local ya existente). El beneficiario garantizará que, al menos en el caso de los usuarios 
finales que se conecten al SSID «WiFi4EU», se apliquen plenamente las obligaciones 
establecidas en los puntos I.3, I.4 y el presente punto I.5.  


La conexión a la solución de seguimiento CE se implementará según un planteamiento en 
dos fases.  


 


I.5.1. Primera fase 


El registro, autenticación, autorización y contabilidad de los usuarios será responsabilidad 
de cada beneficiario, con arreglo a la legislación europea y nacional.   


El beneficiario garantizará el cumplimiento de los siguientes requisitos por el portal 
cautivo en el SSID «WiFi4EU»: 
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 Para la interfaz con los usuarios, la red WiFi4EU con el SSID «WiFi4EU» utilizará 
un portal cautivo HTTPS.  


A fin de no reaparecer a cada reconexión, el portal cautivo tendrá un periodo de 
reconocimiento automático de los usuarios conectados anteriormente. Este periodo se 
restablecerá automáticamente cada día a las 00:00 horas o al menos se configurará 
para una duración máxima de doce horas. 


 El nombre de dominio asociado al portal cautivo https será clásico (no IDN) y estará 
compuesto por caracteres de la «a» a la «z» , dígitos del 0 al 9 y el guión (-).  


 Identidad visual: el portal cautivo incluirá la identidad visual de WiFi4EU.  


 El portal cautivo llevará insertado un fragmento de código contador (tracking snippet) 
que permitirá a la Agencia supervisar a distancia la red WiFi4EU.  


La guía de instalación del fragmento de código [snippet] está disponible en el 
siguiente enlace: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/wifi4eu. El fragmento de código [snippet] no recopilará dato personal 
alguno. Servirá para contar el número de usuarios que se conectan a la red WiFi4EU, 
cargar la identidad visual de WiFi4EU y comprobar que se visualice correctamente. 


 El portal cautivo incluirá un aviso de exención de responsabilidad que informara 
claramentea los usuarios de que WiFi4EU es una red abierta al público. El aviso de 
exención de responsabilidad también debe incluir las recomendaciones de precaución 
que suelen emitirse al acceder a internet a través de este tipo de redes. 


 


El beneficiario tendrá derecho a crear diferentes redes WiFi4EU financiadas mediante el 
mismo bono, cada una con un nombre de dominio y un portal cautivo diferentes. La 
obligación, con arreglo al artículo 9, de mantener activa la red WiFi4EU durante un 
periodo de tres años a partir de la verificación por parte de la Agencia se aplica a todas las 
redes WiFi4EU financiadas mediante el mismo bono. 


La primera fase será aplicable hasta que el beneficiario reciba notificación de que se ha 
activado la segunda. Tras la notificación, el beneficiario estará obligado, con arreglo al 
artículo 9, a ajustar la configuración de la red conforme a los requisitos contemplados en 
el punto I.5 y especificados en la notificación, dentro del plazo que allí se indique. 


I.5.2. Segunda fase 


En una fase posterior, se creará una solución de autenticación segura y seguimiento a 
nivel de la UE, que podrá convertirse con el tiempo en una arquitectura federada.  


Con arreglo al artículo 9, una vez que esté en funcionamiento la solución de autenticación 
segura y seguimiento, el beneficiario deberá reconfigurar su red o redes WiFi4EU para 
conectarlas a esa solución. Esta reconfiguración deberá mantener el SSID «WiFi4EU» 
abierto utilizando el portal cautivo, añadir un SSID «WiFi4EU» adicional para las 
conexiones que cuenten con una seguridad adecuada (bien sustituyendo el sistema seguro 
local ya existente por el sistema común, bien simplemente añadiendo el sistema común 
como tercer SSID) y garantizar que la solución puede supervisar las redes WiFi4EU a 
nivel del punto de acceso. 


El registro y autenticación de usuarios para el SSID «WiFi4EU» abierto y para el SSID 
local para conexiones seguras, en caso de que exista, así como la autorización y 
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contabilidad de los usuarios de todos los SSID, seguirán siendo responsabilidad de cada 
beneficiario de conformidad con el Derecho de la UE y el Derecho nacional. 


 


 


 


Abreviaturas   


PA Puntos de acceso Wi-Fi 


IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 


LTE Long Term Evolution (evolución a largo plazo) 


MAC Media Access Control (control de acceso al medio) 


MIMO Multiple-Input-Multiple-Output (entrada múltiple, 
salida múltiple) 


RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service 
(servicio de autenticación remota de llamadas de 
usuarios) 


SSID Service Set Identifier (identificador del conjunto de 
servicios) 
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PARTE A – DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA II.1 – OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO 
 
El beneficiario:  


a) será responsable de la ejecución de la acción con arreglo a las condiciones del 
Convenio; 


b) será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le incumban 
con arreglo a la legislación de la UE, internacional o nacional aplicable; 


c) informará inmediatamente a la Agencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda 
afectar o retrasar la ejecución de la acción, de la que el beneficiario tenga 
conocimiento; 


d) informará inmediatamente a la Agencia de cualquier variación de la situación jurídica, 
financiera, técnica, organizativa o de la propiedad, ya sea suya o de las entidades de su 
grupo, y de cualquier cambio de nombre, dirección o representante legal, ya sea suyo o 
de las entidades de su grupo. 


 
CLÁUSULA II.2 – COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
II.2.1 Forma y modos de comunicación 
 
Cualquier comunicación relativa al Convenio o a su ejecución se realizará por escrito (en 
papel o en formato electrónico), indicará el número del Convenio y se efectuará utilizando los 
datos de contacto que figuran en la cláusula 6. 
 
Las comunicaciones electrónicas se confirmarán con un original firmado en papel de dicha 
comunicación a petición de cualquiera de las Partes, siempre que dicha petición se presente 
sin demora injustificada. El remitente enviará el original firmado en papel sin demora 
injustificada. 
 
Las notificaciones oficiales se efectuarán por correo certificado con acuse de recibo o 
procedimiento equivalente, o por correo electrónico, que ofrezca al remitente una prueba 
concluyente de que el mensaje se entregó al destinatario especificado. 
 
II.2.2 Fecha de las comunicaciones 
 
Cualquier comunicación se considerará realizada cuando le llegue a la Parte receptora, a 
menos que el Convenio haga referencia a la fecha de envío de la comunicación. 
 
La comunicación electrónica se considerará recibida por la Parte receptora el día de envío 
efectivo de esa comunicación, siempre que se envíe a los destinatarios que figuran en la 
cláusula 6. No se considerará efectuado el envío si la Parte remitente recibe un mensaje que 
indique que no ha llegado al receptor. En ese caso, la Parte que haga el envío remitirá de 
nuevo inmediatamente dicha comunicación a cualquiera de las otras direcciones que figuran 
en la cláusula 6. En caso de que no se consiga hacer llegar la comunicación, no se considerará 
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que la Parte remitente incumple su obligación de enviarla dentro de un plazo determinado. 
 
El correo enviado a la Agencia utilizando los servicios postales se considera recibido por esta 
en la fecha de su registro por el servicio indicado en la cláusula 6.2. 
 
Las notificaciones oficiales efectuadas por correo certificado con acuse de recibo o 
procedimiento equivalente, o por medios electrónicos equivalentes, se considerarán recibidas 
por la Parte receptora en la fecha de recepción indicada en el acuse de recibo o equivalente. 
 
CLÁUSULA II.3 – RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS  
 
II.3.1 La Agencia no será responsable de los daños ocasionados o sufridos por ninguno de 


los beneficiarios, incluidos los daños causados a terceros como consecuencia de la 
ejecución de la acción o durante la misma. 


 
II.3.2 Salvo en casos de fuerza mayor, los beneficiarios compensarán a la Agencia por los 


daños sufridos por ella como consecuencia de la ejecución de la acción o por no 
haberse ejecutado esta respetando plenamente el Convenio. 


 
CLÁUSULA II.4 - CONFLICTO DE INTERESES 
 
II.4.1 Los beneficiarios adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones en 


las que se vea comprometida la ejecución imparcial y objetiva del Convenio por 
razones de interés económico, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o 
afectivos, o cualesquiera otros intereses compartidos con la Agencia, o con cualquier 
tercero relacionado con el objeto del Convenio («conflicto de intereses»). 


 
II.4.2 Cualquier situación que constituya o que pueda constituir un conflicto de intereses 


durante la ejecución del Convenio deberá notificarse por escrito y sin demora a la 
Agencia. Los beneficiarios adoptarán inmediatamente todas las medidas necesarias 
para resolver esta situación. La Agencia se reserva el derecho a comprobar que las 
medidas adoptadas son las adecuadas y podrá requerir que se adopten medidas 
adicionales dentro de un plazo determinado. 


 
CLÁUSULA II.5 – CONFIDENCIALIDAD  
 
II.5.1 La Agencia y los beneficiarios respetarán la confidencialidad de cualquier 


información y documentos, en cualquier forma, que se divulguen por escrito o 
verbalmente en relación con la ejecución del Convenio y que indiquen explícitamente 
por escrito que son confidenciales. No se incluye la información que sea de dominio 
público. 


 
II.5.2 La Agencia y los beneficiarios no podrán utilizar información y documentos 


confidenciales por motivos distintos del cumplimiento de sus obligaciones en virtud 
del Convenio, salvo que se acuerde otra cosa con la otra Parte por escrito. 


 
II.5.3 La Agencia y los beneficiarios estarán vinculados por las obligaciones mencionadas 


en las cláusulas II.5.1 y II.5.2 durante la ejecución del Convenio, así como durante un 
periodo de cinco años a partir del pago del saldo, a menos que: 
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 a) la Parte pertinente acuerde eximir antes a la otra Parte de la obligación de 


confidencialidad; 
 
 b) la información o los documentos confidenciales pasen a ser de dominio público 


por razones distintas del incumplimiento de la obligación de confidencialidad; 
 
 c) la divulgación de la información o los documentos confidenciales sea obligatoria 


por ley. 
 
CLÁUSULA II.6 – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
II.6.1 Tratamiento de datos personales por parte de la Agencia 
 
Cualquier dato de carácter personal que figure en el Convenio será tratado por la Agencia con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 
libre circulación de estos datos.  
 
Estos datos serán tratados por el responsable del tratamiento de los datos mencionado en la 
cláusula 6.1 únicamente a efectos de la ejecución, gestión y supervisión del Convenio o para 
la protección de los intereses financieros de la UE, incluidos los controles, auditorías e 
investigaciones de conformidad con la cláusula II.27. 
 
Los beneficiarios tendrán derecho a acceder a sus datos personales y a rectificar cualquiera de 
ellos. En caso de que los beneficiarios tengan alguna consulta que formular con respecto al 
tratamiento de sus datos personales, la dirigirán al responsable del tratamiento de los datos, 
mencionado en la cláusula 6.1. 
 
Los beneficiarios podrán recurrir en todo momento al Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. 
 
II.6.2 Tratamiento de datos personales por los beneficiarios 
 
Los beneficiarios deberán tratar los datos personales relacionados con el Convenio en el 
respeto del Derecho nacional y de la UE sobre protección de datos aplicable (incluidas las 
autorizaciones o los requisitos de notificación). 
 
El acceso a los datos que los beneficiarios otorguen a su personal se limitará a lo 
estrictamente necesario para la ejecución, la gestión y el seguimiento del Convenio. 
 
Los beneficiarios se comprometen a adoptar medidas de seguridad de carácter técnico y 
organizativo adecuadas teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la 
naturaleza de los datos personales en cuestión, con el fin de: 
 
(a) impedir a cualquier persona no autorizada acceder a los sistemas informáticos de 


tratamiento de los datos personales, y en particular: 
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(i) la lectura, copia, modificación o eliminación no autorizadas de los soportes de 
almacenamiento; 


 
(j) la introducción no autorizada de datos, así como la divulgación, modificación o 


supresión no autorizadas de datos personales almacenados; 
 
(k) la utilización no autorizada de los sistemas de tratamiento de datos mediante 


instalaciones de transmisión de datos; 
 
(b) garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos solo 


puedan acceder a los datos personales que su derecho de acceso les permita consultar; 
 
(c) conservar un rastro de los datos personales comunicados, así como del momento de su 


comunicación y de su destinatario; 
 
(d) garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros lo sean únicamente 


en la forma prescrita por la Agencia; 
 
(e) garantizar que, en la comunicación de datos personales y en el transporte de soportes de 


almacenamiento, los datos no puedan leerse, copiarse o borrarse sin autorización; 
 
(f) concebir su estructura organizativa de modo que responda a las exigencias de la 


protección de datos. 
 
CLÁUSULA II.7 – VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN   
 
II.7.1 Información sobre la financiación de la Unión y utilización del emblema de la 


Unión Europea 
 
Salvo que la Agencia solicite o acuerde otra cosa, cualquier comunicación o publicación 
relacionada con la acción, realizada por los beneficiarios de manera conjunta o individual, 
incluso en conferencias, seminarios o en cualquier información o materiales de promoción 
(como folletos, prospectos, carteles, presentaciones, etc.), deberá especificar que la acción ha 
recibido financiación de la Unión y llevará el emblema de la Unión Europea. 
 
Cuando se exhiba junto con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea deberá destacar 
adecuadamente. 
 
La obligación de exponer el emblema de la Unión Europea no confiere a los beneficiarios el 
derecho de uso exclusivo. Los beneficiarios no se apropiarán del emblema de la Unión 
Europea ni de ninguna otra marca o logotipo semejantes, ya sea mediante registro o por 
cualquier otro medio. 
 
A efectos de los párrafos primero, segundo y tercero, y con arreglo a las condiciones 
expuestas en los mismos, los beneficiarios estarán exentos de la obligación de obtener el 
permiso previo de la Agencia para utilizar el emblema de la Unión Europea. 
 
II.7.2 Cláusulas de exención de responsabilidad de la Agencia 
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Cualquier comunicación o publicación relacionada con la acción, realizada por los 
beneficiarios conjunta o individualmente de cualquier forma y por cualquier medio, deberá 
indicar que solo expresa la opinión del autor y que la Agencia no es responsable de ningún 
uso que pudiera hacerse de la información que contiene. 
 
 
 
CLÁUSULA II.8 – DERECHOS PREEXISTENTES Y PROPIEDAD Y USO DE LOS 


RESULTADOS (INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL) 


 
II.8.1 Propiedad de los resultados por los beneficiarios 
 
Salvo que en el Convenio se disponga lo contrario, la propiedad de los resultados de la 
acción, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual, y de los informes y otros 
documentos relativos a ella corresponderá a los beneficiarios. 
 
II.8.2 Derechos preexistentes 
 
Un material preexistente es cualquier material, documento, tecnología o conocimiento 
especializado ya existente antes de que el beneficiario lo utilice para la obtención de un 
resultado en la ejecución de la acción. Un derecho preexistente es cualquier derecho de 
propiedad industrial e intelectual sobre un material preexistente; puede tratarse de un derecho 
de propiedad, un derecho de licencia o un derecho de uso del beneficiario o de cualquier 
tercero. 
 
Si la Agencia envía a los beneficiarios una solicitud por escrito en la que se indiquen los 
resultados que desea utilizar, los beneficiarios deberán: 
 
a) establecer una lista en la que se especifiquen todos los derechos preexistentes incluidos 


en los resultados; y 
 
b) facilitar esa lista a la Agencia, a más tardar en el momento de la solicitud de pago del 


saldo. 
 
Los beneficiarios se asegurarán de que ellos o las entidades de su grupo disponen de todos los 
derechos para utilizar cualquier derecho preexistente durante la ejecución del Convenio. 
 
II.8.3 Derechos de uso de los resultados y de los derechos preexistentes por parte de la 


Agencia 
 
Los beneficiarios concederán a la Agencia los siguientes derechos de uso de los resultados de 
la acción: 
 
a) para sus propios fines y, en particular, para ponerlos a disposición de personas que 


trabajen para la Agencia, instituciones de la Unión, otras agencias y organismos de la 
Unión y para las instituciones de los Estados miembros, así como para copiarlos y 
reproducirlos, total o parcialmente y en número ilimitado de ejemplares; 
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b)  reproducción: el derecho a autorizar de forma directa o indirecta, temporal o 
permanente, la reproducción de los resultados por cualquier medio (mecánico, digital o 
de otro tipo) o de cualquier forma, total o parcialmente; 


 
c) comunicación pública: el derecho a autorizar toda visualización, ejecución o 


comunicación pública, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la 
puesta a disposición pública de los resultados de manera que cualquiera pueda acceder 
a ellos en el lugar y momento de su elección; este derecho incluirá asimismo la 
comunicación y la teledifusión por cable o por satélite; 


 
d) distribución: el derecho de autorizar toda forma de distribución pública de los 


resultados o copias de los mismos; 
 
e) adaptación: el derecho a modificar los resultados; 
 
f) traducción; 
 
g) el derecho a almacenar y archivar los resultados de acuerdo con las normas de gestión 


de documentos aplicables a la Agencia, incluidas la digitalización o conversión del 
formato para fines de conservación o de reutilización; 


 
h) cuando los resultados adopten la forma de documentos, el derecho a autorizar la 


reutilización de los documentos de conformidad con la Decisión 2011/833/UE de la 
Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la reutilización de los documentos de 
la Comisión, en caso de que sea aplicable y si los documentos entran en su ámbito de 
aplicación y no están excluidos por alguna de sus disposiciones; a efectos de la presente 
disposición, «reutilización» y «documento» tendrán el significado que se les da en la 
Decisión 2011/833/UE. 


 
En las Condiciones Particulares podrán figurar derechos de uso adicionales de la Agencia. 
 
Los beneficiarios deberán garantizar que la Agencia tiene derecho a utilizar los derechos 
preexistentes que se hayan incluido en los resultados de la acción. A menos que en las 
Condiciones Particulares se especifique lo contrario, los derechos preexistentes se utilizarán 
para los mismos fines y en las mismas condiciones aplicables a los derechos de uso de los 
resultados de la acción. 
 
Cuando el resultado sea divulgado por la Agencia, se insertará información sobre el titular de 
los derechos de autor. La información sobre derechos de autor rezará así: «© – [año] – 
[nombre del titular del derecho de autor]. Reservados todos los derechos. La Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes cuenta con licencia en determinadas condiciones». 
 
Si los beneficiarios concedieran a la Agencia los derechos de uso, ello no afectará a la 
obligación de confidencialidad con arreglo a la cláusula II.5 o a sus obligaciones en virtud de 
la cláusula II.1. 
 
CLÁUSULA II.9 – ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA 


LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN  
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II.9.1 Cuando la ejecución de la acción requiera la adquisición de bienes, obras o servicios, 
los beneficiarios deberán adjudicar el contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa o, en su caso, a la oferta que presente el precio más bajo. Al hacerlo, 
deberán evitar cualquier conflicto de intereses. 


 
 Los beneficiarios velarán por que la Agencia, la Comisión, la Oficina Europea de 


Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan ejercer los 
derechos que les confiere la cláusula II.27, incluso respecto al contratista. 


 
II.9.2 Los beneficiarios que actúen en calidad de «poderes adjudicadores» a tenor de la 


Directiva 2004/18/CE1, de la Directiva 2014/24/UE2 o de cualquier legislación de la 
Unión aplicable anterior, o de «entidades adjudicadoras» a tenor de la Directiva 
2004/17/CE3, de la Directiva 2014/25/UE4 o de cualquier legislación de la Unión 
aplicable anterior, deberán cumplir las normas de contratación pública nacionales 
aplicables. 


 
II.9.3 Los beneficiarios serán los únicos responsables de la ejecución de la acción y del 


cumplimiento de las disposiciones del Convenio. Los beneficiarios se asegurarán de 
que cualquier contrato público contenga disposiciones en las que se establezca que el 
contratista no tiene derechos respecto a la Agencia en virtud del Convenio. 


 
II.9.4 Los beneficiarios garantizarán que las condiciones que les son aplicables en virtud de 


las cláusulas II.3, II.4, II.5 y II.8 sean aplicables también al contratista. 
 
II.9.5 Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3, la subvención adopte la 


forma de reembolso de costes subvencionables: 
 


 si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le impone la cláusula 
II.9.1, los costes relacionados con el contrato de que se trate no serán 
subvencionables; 
 


 si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le imponen las cláusulas 
II.9.2, II.9.3 o II.9.4, la subvención podrá reducirse de forma proporcional a la 


                                                 
 
 
1  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación 


de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 
2  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 


pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 
3  Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 


coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de 
los transportes y de los servicios postales. 


4  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. 
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gravedad del incumplimiento de dichas obligaciones. 
 


Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3, la subvención adopte la 
forma de una contribución por unidad, una contribución fija única o una contribución 
a tipo fijo, si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le imponen las 
cláusulas II.9.1, II.9.2, II.9.3 o II.9.4, la subvención podrá reducirse de forma 
proporcional a la gravedad del incumplimiento de dichas obligaciones. 


 
CLÁUSULA II.10 – SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS QUE FORMAN PARTE DE 


LA ACCIÓN 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.11 - APOYO FINANCIERO A TERCEROS  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.12 – MODIFICACIONES DEL CONVENIO 
 
 
II.12.1 Cualquier modificación del Convenio se hará por escrito. 
 
II.12.2 Las modificaciones no podrán tener por objeto o efecto introducir en el Convenio 
cambios que pudieran cuestionar la decisión de conceder la subvención o ser contrarios a la 
igualdad de trato entre los solicitantes. 
 
II.12.3 Las solicitudes de modificación deberán justificarse debidamente, irán acompañadas 
de los documentos justificativos adecuados y se enviarán a la otra Parte en el momento 
oportuno antes de la fecha prevista para que surtan efecto y, en cualquier caso, tres meses 
antes de que finalice el periodo establecido en la cláusula 2.2, salvo en casos debidamente 
justificados por la Parte que solicite la modificación y aceptados por la otra Parte. 
 
II.12.4 Las solicitudes de modificación deberán ser presentadas conjuntamente por todos los 
beneficiarios o por uno de ellos que actúe en nombre de todos los beneficiarios. 
 
II.12.5 Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que firme la Parte que lo haga en 
último lugar o en la fecha de aprobación de la solicitud de modificación. 
 
Las modificaciones surtirán efecto en la fecha acordada por las Partes o, a falta de una fecha 
acordada, en la fecha en que la modificación entre en vigor. 
 
 
CLÁUSULA II.13 – CESIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A TERCEROS 
 
II.13.1 Las solicitudes de pago de los beneficiarios a la Agencia no podrán cederse a 


terceros, salvo en casos debidamente justificados en que la situación así lo exija. 
 


La cesión solo será ejecutoria contra la Agencia si esta la ha aceptado sobre la base 
de una solicitud motivada y por escrito, hecha a ese efecto por el beneficiario que 
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solicite la cesión. 
 
A falta de dicha aceptación, o en caso de incumplimiento de las condiciones 
previstas en ella, la cesión no tendrá ningún efecto para la Agencia. 


 
II.13.2 En ningún caso dicha cesión podrá liberar a los beneficiarios de sus obligaciones 


frente a la Agencia. 
 
CLÁUSULA II.14 – FUERZA MAYOR 
 
II.14.1 Por «fuerza mayor» se entenderá cualquier situación o acontecimiento imprevisible 


y excepcional ajeno a la voluntad de las Partes que impida a cualquiera de ellas 
cumplir alguna de sus obligaciones derivadas del Convenio, que no se deba a error o 
negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades del mismo 
grupo, órganos de ejecución o terceros receptores de ayuda financiera y que resulte 
inevitable a pesar de ejercer la debida diligencia. Salvo que resulten directamente de 
un caso claro de fuerza mayor pertinente, no podrán aducirse como motivos de 
fuerza mayor ni las deficiencias en el servicio, ni los defectos de los equipos o 
materiales, o los retrasos en su disponibilidad, ni los conflictos laborales, huelgas o 
problemas financieros. 


 
II.14.2 Si una de las Partes se encontrara ante un caso de fuerza mayor, deberá notificarlo 


sin demora a la otra Parte, precisando la naturaleza de la situación o del suceso, su 
probable duración y los efectos previsibles. 


 
II.14.3 Las Partes adoptarán las medidas necesarias para limitar el perjuicio resultante de la 


situación de fuerza mayor. Deberán hacer todo lo posible para reanudar la ejecución 
de la acción lo antes posible. 


 
II.14.4 La Parte que se encontrara ante una situación de fuerza mayor no se considerará que 


ha incumplido las obligaciones que le impone el Convenio cuando no le haya sido 
posible ejecutarlas por dicha causa. 


 
CLÁUSULA II.15 – SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
II.15.1 Suspensión de la ejecución por parte de los beneficiarios 
 
Los beneficiarios, actuando conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos 
los beneficiarios, podrán suspender la ejecución de la acción o de cualquier parte de la misma 
cuando, por circunstancias excepcionales, dicha ejecución resulte imposible o excesivamente 
compleja, especialmente en caso de fuerza mayor. Los beneficiarios, actuando 
conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos los beneficiarios, informarán 
sin demora a la Agencia precisando los motivos de la suspensión, sin olvidar datos como la 
fecha o el periodo en que ocurrieron las circunstancias excepcionales y la fecha de 
reanudación prevista. 
 
Salvo que el Convenio o la participación de un beneficiario se resuelva de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas II.16.1, II.16.2 o en la cláusula II.16.3.1, letras c) o d), los 
beneficiarios, actuando conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos los 
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beneficiarios, una vez que las circunstancias permitan reanudar la ejecución de la acción, 
informarán inmediatamente a la Agencia y presentarán una solicitud de modificación del 
Convenio, tal como se contempla en la cláusula II.15.3. 
 
II.15.2 Suspensión de la ejecución por parte de la Agencia 
 
II.15.2.1  La Agencia podrá suspender la ejecución de la acción o cualquier parte de la 


misma: 
 


(a) en caso de que tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido errores 
importantes, irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación o 
en la ejecución del Convenio, o en caso de que un beneficiario no cumpla 
con sus obligaciones en virtud del Convenio; 


 
(b) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 


errores, irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de sus 
obligaciones sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones 
financiadas por la Unión o por la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica concedidas a este beneficiario en condiciones similares, siempre 
que dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones tuvieran una incidencia importante sobre dicha subvención; 


 
(c) en caso de que la Agencia tenga sospechas de que un beneficiario ha 


cometido errores importantes, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del 
Convenio y deba comprobar si dichos errores, irregularidades, fraude o 
incumplimiento de obligaciones han ocurrido realmente; o 
 


(d) tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de 
producirse retrasos importantes en la ejecución de la acción. 
 


II.15.2.2 Antes de suspender la ejecución, la Agencia deberá notificar de manera oficial a 
todos los beneficiarios su intención de realizar la suspensión, precisando los 
motivos y, en los casos a que se refiere la cláusula II.15.2.1, letras a), b) y d), las 
condiciones necesarias para reanudar la ejecución. Se invitará a los beneficiarios a 
presentar observaciones en un plazo de treinta días naturales a partir de la 
recepción de esta notificación. 


 
Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la 
Agencia decidiera detener el procedimiento de suspensión, deberá notificarlo 
oficialmente a todos los beneficiarios. 


 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones 
presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera continuar con el 
procedimiento de suspensión, podrá suspender la ejecución notificándoselo 
oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos de la suspensión y, 
en los casos a que se refiere la cláusula II.15.2.1, letras a), b) y d), las condiciones 
definitivas para reanudar la ejecución o, en el caso a que se refiere la cláusula 
II.15.2.1, letra c), la fecha orientativa de finalización de la verificación necesaria. 
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La suspensión surtirá efecto a los cinco días naturales de la recepción de la 
notificación por parte de los beneficiarios, o en una fecha posterior cuando así lo 
disponga la notificación. 


 
Con el fin de reanudar la ejecución, los beneficiarios se esforzarán por cumplir las 
condiciones notificadas en el plazo más breve posible e informarán a la Agencia 
de los progresos realizados a este respecto. 


 
Salvo que el Convenio o la participación de un beneficiario se resuelva de 
acuerdo con lo establecido en las cláusulas II.16.1, II.16.2 o con la cláusula 
II.16.3.1, letras c), i), j), k) u o), la Agencia, en cuanto considere que se cumplen 
las condiciones para reanudar la ejecución, o que se han efectuado las 
verificaciones necesarias, entre ellas los controles sobre el terreno, se lo notificará 
oficialmente a todos los beneficiarios e invitará a estos a presentar una solicitud 
de modificación del Convenio, tal como se contempla en la cláusula II.15.3. 


 
 
 
II.15.3 Efectos de la suspensión 
 
Si puede reanudarse la ejecución de la acción y no se resuelve el Convenio, se efectuará una 
modificación del mismo de conformidad con lo dispuesto en la cláusula II.12, con el fin de 
determinar la fecha en que debe reanudarse la acción, para ampliar la duración de la misma y 
realizar las eventuales modificaciones que puedan ser necesarias para adaptar la acción a las 
nuevas condiciones de ejecución. 
 
Se considera que se ha levantado la suspensión con efecto desde la fecha de reanudación de la 
acción acordada por las Partes en virtud del párrafo primero y prevista en la modificación. 
Esta fecha podrá ser anterior a la fecha de entrada en vigor de la modificación. 
 
Los costes en que incurran los beneficiarios durante el periodo de suspensión para la 
ejecución de la acción suspendida o la parte suspendida de la misma no serán reembolsados 
ni cubiertos por la subvención. 
 
La Agencia tendrá derecho a suspender la ejecución sin perjuicio de su derecho a resolver el 
Convenio o la participación de un beneficiario de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
II.16.3, y de su derecho a reducir la subvención o a recuperar los importes abonados 
indebidamente, conforme a lo dispuesto en las cláusulas II.25.4 y II.26. 
 
Ninguna de las Partes tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios a causa de la suspensión 
por la otra Parte. 
 
 
CLÁUSULA II.16 – RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
II.16.1 Resolución del Convenio por parte de los beneficiarios 
 
En casos debidamente justificados, los beneficiarios, actuando conjuntamente, o un 
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beneficiario que actúe en nombre de todos los beneficiarios, podrán resolver el Convenio 
notificándoselo a la Agencia de manera oficial, indicando claramente los motivos y 
especificando la fecha efectiva de la resolución. La notificación deberá enviarse antes de que 
la finalización surta efecto. 
 
A falta de justificación, o si la Agencia considera que las razones expuestas no pueden 
justificar la resolución, deberá notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios, 
especificando los motivos, y se considerará improcedente la resolución del Convenio, con las 
consecuencias contempladas en la cláusula II.16.4.1, párrafo cuarto. La finalización surtirá 
efecto en la fecha que se especifique en la notificación oficial. 
 
 
II.16.2 Finalización de la participación de uno o más beneficiarios por parte de estos 
 
No aplicable 
 
  
 
 
II.16.3 Resolución del Convenio o finalización de la participación de uno o más 


beneficiarios por parte de la Agencia 
 
II.16.3.1  La Agencia podrá decidir resolver el Convenio o poner fin a la participación de 


uno o varios beneficiarios que participen en la acción, en las siguientes 
circunstancias: 
 
(a) cuando un cambio de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa 


o en la propiedad del beneficiario pueda afectar considerablemente a la 
ejecución del Convenio o poner en entredicho la decisión de conceder la 
subvención; 


 
(b) no aplicable;  
 
(c) cuando los beneficiarios no ejecuten la acción según se especifica en el 


anexo I, o cuando un beneficiario incumpla otra obligación importante que 
le incumba en virtud de las disposiciones del Convenio; 


 
(d) en caso de fuerza mayor, notificada con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 


II.14, o en caso de suspensión por parte del coordinador como consecuencia 
de circunstancias excepcionales, notificada de conformidad con la cláusula 
II.15, cuando resulte imposible reanudar la ejecución o si las 
modificaciones necesarias del Convenio pudieran poner en cuestión la 
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decisión de conceder la subvención o dar lugar a un trato desigual de los 
solicitantes; 


 
(e) cuando un beneficiario o cualquier persona que asuma una responsabilidad 


ilimitada por las deudas contraídas por ese beneficiario se encuentre en 
alguna de las situaciones previstas en el artículo 106, apartado 1, letras a) o 
b), del Reglamento Financiero5; 


 
(f) cuando un beneficiario o cualquier persona relacionada, tal como se define 


en el párrafo segundo, se encuentre en alguna de las situaciones previstas en 
el artículo 106, apartado 1, letras c), d), e) o f), o en el artículo 106, 
apartado 2, del Reglamento Financiero; 


 
(g) no aplicable; 
 
(h) no aplicable; 
 
(i) cuando la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario o cualquier persona 


relacionada, tal como se define en el párrafo segundo, haya cometido 
errores sustanciales, irregularidades o fraude en el procedimiento de 
adjudicación o en la ejecución del Convenio, incluso en caso de 
presentación de información falsa o de no presentar la información 
requerida; 


 
(j) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 


errores, irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de sus 
obligaciones sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones 
financiadas por la Unión o por la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica concedidas a este beneficiario en condiciones similares, siempre 
que dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones tuvieran una incidencia importante sobre dicha subvención; 
 


(k) tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de 
producirse retrasos importantes en la ejecución de la acción; 


 
(l) no aplicable; 


 
(m) no aplicable; 
 
(n) no aplicable; 


 
                                                 
 
 
5  Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 


2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
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(o) no aplicable. 
 
A efectos de las letras f) e i), se entenderá por «cualquier persona relacionada» 
toda persona que esté habilitada para representar al beneficiario o para adoptar 
decisiones en su nombre. 
 
A efectos de las letras i) y j), se entenderá por «fraude» todo acto u omisión 
deliberado que afecte a los intereses financieros de la Unión con relación al uso o 
la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, 
o a la no revelación de información en incumplimiento de una obligación 
específica. 
 
A efectos de la letra i), se entenderá por «error sustancial» toda infracción de una 
disposición de un acuerdo resultante de una acción u omisión que cause o pueda 
causar una pérdida al presupuesto de la Unión.  
 
A efectos de las letras i) y j), se entenderá por «irregularidad» toda infracción de 
una disposición del Derecho de la Unión resultante de una acción u omisión por 
parte de un beneficiario que acarree o pueda acarrear un perjuicio al presupuesto 
de la Unión. 


 
II.16.3.2  Antes de resolver el Convenio o de poner fin a la participación de uno o varios 


beneficiarios, la Agencia deberá notificar oficialmente a todos los beneficiarios su 
intención de hacerlo, precisando los motivos e invitando a los beneficiarios, 
actuando conjuntamente, o a un beneficiario que actúe en nombre de todos los 
beneficiarios a presentar observaciones en el plazo de cuarenta y cinco días 
naturales desde la recepción de la notificación, y, en el caso de la cláusula 
II.16.3.1, letra c), a informar a la Agencia sobre las medidas adoptadas para 
garantizar que los beneficiarios sigan cumpliendo sus obligaciones en virtud del 
Convenio. 


 
Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la 
Agencia decidiera detener el procedimiento de resolución o finalización, deberá 
notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios. 


 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones 
presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera continuar con el 
procedimiento de resolución o finalización, podrá resolver el Convenio o poner 
fin a la participación de uno o varios de los beneficiarios notificándoselo 
oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos. 


 
En los casos contemplados en la cláusula II.16.3.1, letras a), b), c), e) y k), en la 
comunicación oficial se especificará la fecha en que surtirá efecto la resolución o 
finalización. En los casos contemplados en la cláusula II.16.3.1, letras d), f), i), j), 
l) y o), la resolución o finalización surtirá efecto el día siguiente a la fecha en que 
los beneficiarios reciban la notificación oficial.] 


 
II.16.4 Efectos de la resolución o finalización  
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II.16.4.1 No aplicable 
 
II.16.4.2 No aplicable              
 
II.16.4.3 Ninguna de las Partes tendrá derecho a exigir compensación alguna en razón de la 


resolución por la otra Parte. 
 
CLÁUSULA II.17 – NO APLICABLE 
 
CLÁUSULA II.18 – LEGISLACIÓN APLICABLE, RESOLUCIÓN DE LITIGIOS Y 


DECISIÓN CON FUERZA EJECUTIVA  
 


II.18.1 El Convenio se regirá por el Derecho de la Unión aplicable, completado, en su caso, 
por la legislación belga. 


 
II.18.2 En virtud del artículo 272 del TFUE, los únicos órganos competentes para resolver 


cualquier conflicto entre la Unión y cualquier beneficiario sobre la interpretación, 
aplicación o validez del presente Convenio, siempre que dicha controversia no haya 
podido resolverse de forma amistosa, serán el Tribunal General o, en caso de 
recurso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 


 
II.18.3 En virtud del artículo 299 del TFUE, a efectos de las recuperaciones a tenor de la 


cláusula II.26, la Comisión podrá adoptar, mediante decisión que constituirá título 
ejecutivo, la imposición de obligaciones pecuniarias a personas distintas de los 
Estados. Podrá interponerse recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea en 
virtud del artículo 263 del TFUE. 
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PARTE B – DISPOSICIONES FINANCIERAS 
 


CLÁUSULA II.19 – COSTES SUBVENCIONABLES 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.20 – IDENTIFICABILIDAD Y VERIFICABILIDAD DE LOS 


IMPORTES DECLARADOS 
 
II.20.1 Reembolso de los costes reales  
 
No aplicable 
  
II.20.2 Reembolso de los costes por unidad predeterminados o de la contribución por 
unidad predeterminada 
 
No aplicable 
 
II.20.3 Reembolso de los costes fijos únicos predeterminados o de la contribución fija única 
predeterminada  
 
Cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención adopte la forma de reembolso de los 
costes mediante una cantidad fija única o de una contribución fija única, el beneficiario deberá 
declarar como costes subvencionables o como contribución solicitada el importe total 
especificado en la cláusula 3, sin perjuicio de la adecuada ejecución de las tareas o de la parte de 
la acción correspondientes, tal como se describe en el anexo I.  
 
Si se le solicita en el contexto de los controles o auditorías descritos en la cláusula II.27, el 
beneficiario deberá poder ofrecer los documentos justificativos oportunos para demostrar la 
adecuada ejecución. Sin embargo, no es necesario que el beneficiario pueda identificar los costes 
subvencionables reales cubiertos o facilitar documentos justificativos, especialmente estados 
contables, para demostrar el importe declarado como cantidad fija única.  
 
II.20.4 Reembolso de los costes a tipo fijo predeterminados o de la contribución a tipo 
fijo predeterminada  
 
No aplicable 
 
II.20.5 Reembolso de los costes declarados sobre la base de las prácticas de contabilidad 
de costes habituales del beneficiario  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.21 – SUBVENCIONABILIDAD DE LOS COSTES DE LAS 


ENTIDADES PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO QUE LOS 
BENEFICIARIOS Y DE LOS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS 
POR ESTOS 


 
No aplicable 
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CLÁUSULA II.22 – TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.23 – INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS – SOLICITUDES DE 


PAGO Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.24 – PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO 
 
II.24.1 Prefinanciación  
 
No aplicable 
 
II.24.2 Pagos intermedios 
 
No aplicable 
 
II.24.3 Pago del saldo 
 
El pago del saldo, que no podrá renovarse, se destinará a reembolsar o cubrir, tras el final del 
periodo establecido en la cláusula 2.2, la parte restante de los costes subvencionables en que 
incurran los beneficiarios para la ejecución de la acción. Cuando el importe total de los pagos 
anteriores sea superior al importe final de la subvención determinado con arreglo a lo 
dispuesto en la cláusula II.25, el pago del saldo podrá adoptar la forma de recuperación con 
arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.24.4 y II.24.5, tras la recepción de los 
documentos a que hace referencia la cláusula II.23.2, la Agencia abonará el importe adeudado 
en concepto de saldo en el plazo especificado en la cláusula 4.2. 
 
Este importe se calculará tras la aprobación de la solicitud de pago del saldo y de los 
documentos que acompañen a la solicitud de pago, y de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo cuarto. La aprobación de la solicitud de pago del saldo y de los documentos que 
acompañen a la solicitud de pago no implicará el reconocimiento del cumplimiento, 
autenticidad, exhaustividad o corrección de las declaraciones y de la información que 
contengan. 
 
El importe adeudado en concepto de saldo se determinará deduciendo del importe final de la 
subvención, determinado para cada beneficiario con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 
II.25, el importe total de los pagos de prefinanciación y los pagos intermedios al beneficiario 
ya efectuados..] 
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II.24.4 Suspensión del plazo de pago 
 
La Agencia podrá suspender el plazo de pago indicado en la cláusula 4.2 en cualquier 
momento, notificando al beneficiario de manera oficial que no puede atenderse su solicitud 
de pago, ya sea porque no se ajusta a lo dispuesto en el Convenio, o porque no se han 
expedido los documentos justificativos oportunos, o porque existen dudas sobre la 
subvencionabilidad de los costes declarados en el estado financiero. 
 
La suspensión se notificará al beneficiario en cuestión lo antes posible, junto con los motivos 
de la misma. 
 
La suspensión entrará en vigor en la fecha de envío de la notificación por parte de la Agencia. 
El plazo de pago restante volverá a correr a partir de la fecha de recepción de la información 
solicitada o de los documentos revisados, o de la fecha en que se lleve a cabo la necesaria 
comprobación posterior, incluidos los controles sobre el terreno. Cuando la suspensión sea 
superior a dos meses, el beneficiario en cuestión podrá solicitar una decisión de la Agencia 
sobre si aquella debe continuar. 
 
Cuando el plazo de pago se haya suspendido por el rechazo de uno de los informes técnicos o 
de uno de los estados financieros previstos en la cláusula II.23 y el nuevo informe o estado 
presentados también se rechacen, la Agencia se reserva el derecho a resolver el Convenio o 
poner fin a la participación del beneficiario en cuestión conforme a lo dispuesto en la cláusula 
II.16.3.1, letra c), con los efectos descritos en la cláusula II.16.4. 
 
II.24.5 Suspensión de los pagos  
 
II.24.5.1 Durante la aplicación del Convenio, la Agencia podrá suspender en cualquier 


momento los pagos de prefinanciación, los pagos intermedios o el pago del saldo a 
todos los beneficiarios, o suspender los pagos de prefinanciación o los pagos 
intermedios a uno o varios beneficiarios: 


 
(a) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 


errores importantes, irregularidades o fraude en el procedimiento de 
adjudicación o en la ejecución de la subvención, o en caso de que un 
beneficiario no cumpla sus obligaciones en virtud del Convenio; 


 
(b) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 


errores, irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de sus obligaciones 
sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones financiadas por la 
Unión o por la Comunidad Europea de la Energía Atómica concedidas a este 
beneficiario en condiciones similares, siempre que dichos errores, 
irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tuvieran una 
incidencia importante sobre dicha subvención; 


 
(c) en caso de que la Agencia tenga sospechas de que un beneficiario ha cometido 


errores importantes, irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones 
en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del Convenio y deba 
comprobar si dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones han ocurrido realmente; o  
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(d) tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de 


producirse retrasos importantes en la ejecución de la acción. 
 


II.24.5.2 Antes de suspender los pagos, la Agencia deberá notificar oficialmente a todos los 
beneficiarios su intención de suspenderlos, precisando los motivos de dicha 
suspensión y, en los casos a que se refiere la cláusula II.24.5.1, letras a), b) y d), las 
condiciones necesarias para reanudarlos. Los beneficiarios serán invitados a 
presentar observaciones en un plazo de treinta días naturales a partir de la recepción 
de la notificación. 
 
Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la 
Agencia decidiera detener el procedimiento de suspensión de pagos, deberá 
notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios. 
 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones 
presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera continuar con el 
procedimiento de suspensión de los pagos, podrá suspender los pagos 
notificándoselo oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos de 
dicha suspensión y, en los casos a que se refiere la cláusula II.24.5.1, letras a), b) y 
d), las condiciones definitivas para reanudar los pagos o, en el caso a que se refiere 
la cláusula II.24.5.1, letra c), la fecha orientativa de finalización de la verificación 
necesaria. 
 
La suspensión de los pagos será efectiva en la fecha en que la Agencia envíe la 
notificación.  
 
Con el fin de reanudar los pagos, los beneficiarios se esforzarán por cumplir las 
condiciones notificadas en el plazo más breve posible e informarán a la Agencia de 
los progresos realizados a este respecto. 
 
La Agencia, tan pronto como considere que se cumplen las condiciones para 
reanudar los pagos, o que se han efectuado las verificaciones necesarias, incluidos 
los controles sobre el terreno, se lo notificará oficialmente a todos los beneficiarios. 
 
Durante el periodo de suspensión de pagos, y sin perjuicio del derecho a suspender 
la ejecución de la acción conforme a lo dispuesto en la cláusula II.15.1 o a resolver 
el Convenio o poner fin a la participación de un beneficiario, de conformidad con 
las cláusulas II.16.1 y II.16.2, el beneficiario o beneficiarios afectados por la 
suspensión de los pagos no tendrán derecho a presentar ninguna solicitud de pagos. 
 
Las solicitudes de pago y los documentos justificativos correspondientes podrán 
presentarse lo antes posible tras la reanudación de los pagos o podrán incluirse en la 
primera solicitud de pago debida tras la reanudación de los pagos en virtud del 
calendario establecido en la cláusula 4.1. 


 
II.24.6 Notificación de los importes adeudados 
 
No aplicable 


1-2018/006416-001243







Número de Convenio: INEA/CEF/WiFi4EU/[< call number><year>]/[<unique identifying number >] 
Modelo general de Convenio MCE: 10.9.2018 


 
 


33 
 
 
 


 
II.24.7 Intereses de demora 
 
Al vencimiento del plazo de pago especificado en las cláusulas 4.2 y II.24.1, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en las cláusulas II.24.4 y II.24.5, los beneficiarios tendrán derecho a intereses 
de demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de 
refinanciación en euros («el tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio. El 
tipo de referencia será el vigente el primer día del mes en que venza el plazo de pago, tal 
como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
El párrafo primero no será de aplicación a los beneficiarios que sean Estados miembros de la 
Unión, incluidas las autoridades gubernamentales regionales y locales y otros organismos 
públicos que actúen en nombre y por cuenta del Estado miembro a efectos del presente 
Convenio. 
 
La suspensión del plazo de pago de conformidad con la cláusula II.24.4 o del pago por la 
Agencia de conformidad con la cláusula II.24.5 no podrán considerarse demoras en el pago. 
 
Los intereses de demora se calcularán sobre el periodo comprendido entre el día siguiente al 
del vencimiento del plazo de pago y la fecha efectiva de pago establecida en la cláusula 
II.24.9. El interés pagadero no se tendrá en cuenta para determinar el importe final de la 
subvención a tenor de la cláusula II.25.3.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando los intereses calculados sean iguales o 
inferiores a 200 EUR, se pagarán al beneficiario únicamente previa solicitud presentada en el 
plazo de dos meses a partir de la recepción del pago demorado. 
 
 
II.24.8 Moneda de pago  
 
La Agencia efectuará los pagos en euros.  
 
II.24.9 Fecha de pago  
 
Los pagos de la Agencia se considerarán realizados en la fecha de adeudo en su cuenta.  
 
II.24.10 Gastos de transferencia  
 
Los gastos de transferencia se repartirán del siguiente modo: 
 
(a) los gastos de envío cargados por el banco de la Agencia correrán a cargo de la misma; 


 
(b) los gastos de recepción cargados por el banco del beneficiario correrán a cargo de este; 


 
(c) todos los costes derivados de la repetición de una transferencia causada por una de las 


Partes correrán a cargo de la Parte que haya causado la repetición de la transferencia. 
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II.24.11 Pagos a los beneficiarios 
 
No aplicable. 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA II.25 – DETERMINACIÓN DEL IMPORTE FINAL DE LA 


SUBVENCIÓN 
 
II.25.1 Cálculo del importe final 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.25.2, II.25.3 y II.25.4, el importe final de la 
subvención para cada beneficiario se determinará de la manera siguiente: 
 


(a) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 
de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de reembolso de los costes 
subvencionables, el importe resultante de la aplicación del (de los) porcentaje(s) de 
reembolso previsto(s) en dicha cláusula a los costes subvencionables aprobados por la 
Agencia para las correspondientes categorías de costes y actividades; 


 
(b) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 


de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de contribución por unidad, el 
importe obtenido multiplicando la contribución por unidad especificada en dicha 
cláusula por el número real de unidades autorizadas por la Agencia; 


 
(c) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 


de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de contribución fija única, la 
cantidad fija única especificada en dicha cláusula, previa aprobación, por parte de la 
Agencia, de la correcta ejecución de las correspondientes tareas o parte de la acción 
conforme al anexo I; 


 
(d) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 


de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de contribución a tipo fijo, el 
importe resultante de la aplicación del tipo fijo mencionado en dicha cláusula a los 
costes subvencionables o la contribución aprobados por la Agencia. 


 
Cuando la cláusula 3 prevea una combinación de diferentes formas de subvención al 
beneficiario, las entidades de su grupo o sus órganos de ejecución, se sumarán estos importes. 
 
II.25.2 Importe máximo 
 
El importe total abonado por la Agencia a un beneficiario no podrá en ningún caso superar el 
importe máximo de la subvención a ese beneficiario especificado en la cláusula 3. 
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Cuando el importe determinado con arreglo a la cláusula II.25.1 para un beneficiario supere 
dicho importe máximo, el importe final de la subvención a ese beneficiario se limitará al 
importe máximo establecido en la cláusula 3. 
 
II.25.3 Norma de ausencia de lucro y contabilidad de los ingresos 
 
No aplicable 
 
II.25.4 Reducción por ejecución deficiente, parcial o tardía, o por incumplimiento de 
obligaciones contractuales 
 
La Agencia podrá reducir el importe máximo de la subvención por beneficiario establecido 
en la cláusula 3 cuando la acción no se ejecute correctamente según lo dispuesto en el anexo I 
(p. ej., si no se ha ejecutado o se ha ejecutado de forma deficiente, parcial o tardía), o cuando 
un beneficiario incumpla cualquier otra obligación recogida en el presente Convenio. 
 
El importe de la reducción será proporcional al grado en que la acción se haya ejecutado de 
forma incorrecta o a la gravedad del incumplimiento. 
 
Antes de reducir la subvención, la Agencia deberá remitir una notificación oficial al 
beneficiario de que se trate: 
 


(a) informándole de: 
(i) su intención de reducir el importe máximo de la subvención; 
(ii) el importe por el que tiene intención de reducir la subvención; 
(iii) los motivos de la reducción; 


 
(b) invitándole a presentar observaciones en el plazo de treinta días naturales desde la 


recepción de la notificación oficial. 
 
Si la Agencia no recibiera ninguna observación, o decidiera seguir adelante con la reducción 
pese a las observaciones recibidas, deberá enviar una notificación oficial al beneficiario, 
informándole de su decisión. 
 
Si se redujera la subvención, la Agencia deberá calcular el importe reducido de la misma 
deduciendo el importe de la reducción (calculado en proporción a la ejecución incorrecta de 
la acción o a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones) del importe máximo de la 
subvención. 
 
El importe final de la subvención será el menor de los dos siguientes: 
 


(a) el importe determinado con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas II.25.1, II.25.2 y 
II.25.3; o 
 


(b) el importe reducido de la subvención determinado con arreglo a lo dispuesto en la 
cláusula II.25.4. 
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CLÁUSULA II.26 – RECUPERACIÓN 
 
II.26.1 Recuperación en el momento del pago del saldo 
 
Cuando el pago del saldo al beneficiario adopte la forma de recuperación, la Agencia 
notificará oficialmente al beneficiario de que se trate su intención de recuperar el importe 
indebidamente pagado: 
 
(a) especificando el importe adeudado y los motivos para la recuperación; 
 
(b) invitando al beneficiario a presentar observaciones en un plazo determinado. 
 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por el 
beneficiario, la Agencia decide aplicar el procedimiento de recuperación, podrá confirmar la 
recuperación notificándoselo de manera oficial al beneficiario mediante una nota de adeudo 
(«nota de adeudo») que especifique las condiciones y la fecha de pago. 
 
Si el beneficiario no devuelve el importe a la Agencia en la fecha especificada en la nota de 
adeudo, la Agencia o la Comisión recuperarán el importe adeudado del beneficiario de 
conformidad con la cláusula II.26.3. 
 
II.26.2 Recuperación tras el pago del saldo 
 
Cuando deba recuperarse un importe de conformidad con las cláusulas II.27.6, II.27.7 y 
II.27.8, el beneficiario al que se refieran las conclusiones de la auditoría o de la OLAF deberá 
reembolsar a la Agencia el importe en cuestión. 
 
Antes de la recuperación, la Agencia notificará oficialmente al beneficiario en cuestión su 
intención de recuperar el importe indebidamente pagado: 
 
(a) especificando el importe adeudado (incluido cualquier importe indebidamente pagado por 


la Agencia como contribución por los costes contraídos por las entidades de su grupo o 
sus órganos de ejecución) y los motivos de la recuperación; 
 


(b) invitando al beneficiario a presentar observaciones en un plazo determinado. 
 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por el 
beneficiario, la Agencia decide aplicar el procedimiento de recuperación, podrá confirmar la 
recuperación notificándoselo de manera oficial al beneficiario mediante una nota de adeudo 
(«nota de adeudo») que especifique las condiciones y la fecha de pago. 
 
Si el beneficiario no devuelve el importe a la Agencia en la fecha especificada en la nota de 
adeudo, la Agencia o la Comisión recuperarán el importe adeudado del beneficiario de 
conformidad con la cláusula II.26.3. 
 
II.26.3 Procedimiento de recuperación en caso de no devolución en la fecha 


especificada en la nota de adeudo 
 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la Agencia o 
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la Comisión procederán a la recuperación del importe adeudado: 
 
a)  compensándolo con cualquier cantidad que la Comisión o una agencia ejecutiva, con 


cargo al presupuesto de la Unión o de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom), adeude al beneficiario en cuestión («compensación»); en circunstancias 
excepcionales, cuando ello sea necesario para proteger los intereses financieros de la 
Unión, la Agencia podrá recuperar los importes que se le adeuden mediante 
compensación antes de la fecha prevista para el pago; no se requerirá el consentimiento 
previo del beneficiario; podrá interponerse recurso contra dicha compensación ante el 
Tribunal General de la Unión Europea en virtud del artículo 263 del TFUE; 


 
b)  haciendo uso de la garantía financiera en los casos previstos de conformidad con la 


cláusula 4.1 («haciendo uso de la garantía financiera»); 
 
c) cuando así lo contemplen las Condiciones Particulares, estableciendo la responsabilidad 


conjunta y solidaria de los beneficiarios; 
 
d)  emprendiendo acciones legales de conformidad con la cláusula II.18.2, o con las 


Condiciones Particulares, o adoptando una decisión que constituirá título ejecutivo de 
conformidad con la cláusula II.18.3. 


 
II.26.4  Intereses de demora 
 
Si el pago no se hubiera efectuado en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe 
adeudado devengará intereses al tipo establecido en la cláusula II.24.7. Los intereses de 
demora se calcularán sobre el periodo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento 
del plazo de pago y la fecha efectiva en que la Agencia o la Comisión reciban el pago íntegro 
del importe pendiente. 
 
Los pagos parciales se imputarán, en primer lugar, a los gastos e intereses de demora y, 
posteriormente, al principal. 
 
II.26.5 Gastos bancarios 
 
Los gastos bancarios ocasionados por el reembolso de las sumas adeudadas a la Agencia 
correrán enteramente a cargo del beneficiario en cuestión, salvo en caso de que sea aplicable 
la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, 
sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 
97/5/CE. 
 
CLÁUSULA II.27 – CONTROLES, AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN 
 
II.27.1 Controles técnicos y financieros, auditorías, evaluaciones intermedias y finales 
 
La Comisión o la Agencia podrán efectuar controles técnicos y financieros y auditorías para 
determinar que los beneficiarios están ejecutando la acción de manera adecuada y 
cumpliendo con las obligaciones previstas en el Convenio. También podrán comprobar los 
registros legales de los beneficiarios a efectos de las evaluaciones periódicas de las 
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cantidades fijas únicas, los costes unitarios o las cantidades a tipo fijo. 
 
La información y los documentos aportados en el marco de los controles o las auditorías 
serán tratados con carácter confidencial. 
 
Además, la Comisión o la Agencia podrán realizar una evaluación intermedia o final del 
impacto de la acción en relación con el objetivo del programa de la Unión de que se trate, a 
fin de valorar si se han alcanzado los objetivos, incluidos los relativos a la protección 
ambiental. 
 
Los controles, auditorías o evaluaciones realizados por la Comisión o la Agencia podrán 
efectuarse bien directamente por medio de su propio personal, bien por medio de cualquier 
otro organismo externo autorizado en su nombre. 
 
Estos controles, auditorías o evaluaciones podrán iniciarse durante la ejecución del Convenio 
y por un periodo de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo. Este periodo se limitará 
a tres años cuando el importe máximo especificado en la cláusula 3 no sea superior a 60 000 
EUR. 
 
El procedimiento de control, auditoría o evaluación se considerará iniciado en la fecha de 
recepción de la carta de la Comisión o la Agencia en la que se anuncie. 
 
Si la auditoría se realizara sobre una entidad de su grupo o un órgano de ejecución, el 
beneficiario de que se trate deberá informar a dicha entidad u órgano. 
 
II.27.2 Obligación de conservar los documentos 
 
Los beneficiarios conservarán todos los documentos originales, especialmente los registros 
contables y fiscales, almacenados en cualquier soporte apropiado, incluidos los originales 
digitalizados cuando estén autorizados por sus legislaciones nacionales correspondientes y en 
las condiciones establecidas en las mismas, por un periodo de cinco años a partir de la fecha 
de pago del saldo. 
 
Este periodo se limitará a tres años cuando el importe máximo especificado en la cláusula 3 
no sea superior a 60 000 EUR. 
 
Los periodos indicados en los párrafos primero y segundo serán más prolongados si hay 
auditorías, recursos, litigios o reclamaciones en marcha relacionados con la subvención, 
incluido el caso contemplado en la cláusula II.27.7. En esos casos, los beneficiarios 
conservarán los documentos hasta que se cierren esas auditorías, recursos, litigios o 
reclamaciones. 
 
II.27.3 Obligación de informar 
 
Los beneficiarios facilitarán cualquier información, incluida la información en formato 
electrónico, que soliciten la Comisión o la Agencia u otro organismo externo autorizado por 
ellas en el marco de un control, auditoría o evaluación. 
 
En caso de que el beneficiario no cumpla las obligaciones establecidas en el párrafo primero, 
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la Comisión o la Agencia: 
 
a)  podrán considerar no subvencionable cualquier coste insuficientemente justificado por la 


información facilitada por el beneficiario; 
 
b)  podrán considerar no adeudada cualquier contribución por unidad, contribución fija única 


o contribución a tipo fijo insuficientemente justificada por la información facilitada por el 
beneficiario. 


 
II.27.4 Visitas sobre el terreno 
 
Durante las visitas sobre el terreno, los beneficiarios darán acceso, tanto al personal de la 
Comisión o la Agencia como al personal exterior autorizado por estas, a los lugares y locales 
donde se lleve a cabo o se haya llevado a cabo la acción, y a toda la información necesaria, 
incluida la información en formato electrónico. 
 
Garantizarán que la información sea fácilmente accesible en el momento de la visita sobre el 
terreno y que la información solicitada se entregue en la forma adecuada. 
 
En caso de que un beneficiario se niegue a facilitar el acceso a los lugares, los locales y la 
información, de conformidad con los párrafos primero y segundo, la Comisión o la Agencia: 
 
a)  podrán considerar no subvencionable cualquier coste insuficientemente justificado por la 


información facilitada por el beneficiario; 
 
b)  podrán considerar no adeudada cualquier contribución por unidad, contribución fija única 


o contribución a tipo fijo insuficientemente justificada por la información facilitada por el 
beneficiario. 


 
II.27.5 Procedimiento de auditoría contradictorio 
 
Basándose en las comprobaciones efectuadas durante la auditoría, se elaborará un informe 
provisional («proyecto de informe de auditoría»). La Comisión o la Agencia o su 
representante autorizado enviarán dicho informe al beneficiario pertinente, que dispondrá de 
un plazo de treinta días desde la fecha de recepción para presentar observaciones. El informe 
final («informe de auditoría final») se enviará al beneficiario del que se trate dentro de los 
sesenta días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de observaciones. 
 
II.27.6 Efectos de las conclusiones de la auditoría 
 
Sobre la base de las conclusiones finales de la auditoría, la Comisión o la Agencia podrán 
adoptar las medidas que consideren necesarias, entre ellas la recuperación en el momento del 
pago del saldo o después de la fecha de pago del saldo de la totalidad o de parte de los pagos 
que hayan realizado, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26. 
 
En el caso de las conclusiones finales de la auditoría efectuadas después del pago del saldo, el 
importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el importe final revisado 
de la subvención al beneficiario en cuestión, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la 
cláusula II.25, y el importe total abonado a dicho beneficiario en virtud del Convenio para la 
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ejecución de sus actividades. 
 
II.27.7 Corrección de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 


obligaciones sistémicos o recurrentes 
 
II.27.7.1  La Comisión o la Agencia podrán extrapolar las conclusiones de la auditoría de 


otras subvenciones a la presente subvención si: 
 


a) se averigua que el beneficiario, sobre la base de una auditoría de otras 
subvenciones de la UE o de Euratom que se le hayan asignado en 
condiciones similares, ha cometido errores, irregularidades, fraude o 
incumplimiento de las obligaciones sistémicos o recurrentes que tengan una 
incidencia importante sobre la subvención; y 


 
b) el beneficiario recibe oficialmente el informe de auditoría final con las 


conclusiones de los errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 
obligaciones sistémicos o recurrentes, junto con la lista de las subvenciones 
afectadas por las conclusiones, dentro del plazo establecido en la cláusula 
II.27.1. 


 
 La extrapolación de las conclusiones podrá dar lugar a: 
 


a) la desestimación de costes por no ser subvencionables; 
 
b) la reducción de la subvención con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 


II.25.4; 
 
c) la recuperación de los importes indebidos con arreglo a lo dispuesto en la 


cláusula II.26; 
 
d) la suspensión de pagos con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.24.5; 
 
e) la suspensión de la ejecución de la acción con arreglo a lo dispuesto en la 


cláusula II.15.2; 
 
f) la finalización con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.16.3. 


 
II.27.7.2  La Comisión o la Agencia deberán enviar una notificación oficial al beneficiario 


de que se trate informándole de los errores sistémicos o recurrentes, así como de 
su intención de extrapolar las conclusiones de la auditoría, junto con la lista de 
las subvenciones afectadas.  


 
a) En caso de que las conclusiones afecten a la subvencionabilidad de los 


costes, el procedimiento será el siguiente: 
 


La notificación oficial deberá incluir: 
 


i) una invitación a presentar observaciones sobre la lista de 
subvenciones afectadas por las conclusiones; 
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ii) una solicitud de que se presente una versión revisada de los 


estados financieros para todas las subvenciones afectadas; 
 
iii)  cuando sea posible, el porcentaje de corrección establecido por 


extrapolación por la Comisión o la Agencia para calcular los 
importes que deben desestimarse sobre la base de los errores, 
irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones 
sistémicos o recurrentes, cuando el beneficiario de que se trate: 
 considere que no es posible o factible presentar una versión 


revisada de los estados financieros; o 
 no presente una versión revisada de los estados financieros. 


 
El beneficiario de que se trate dispondrá de un plazo de sesenta días 
naturales a partir del momento en que reciba la notificación oficial para 
presentar observaciones y la versión revisada de los estados financieros o 
para proponer un método de corrección alternativo debidamente justificado. 
Este plazo podrá ser prorrogado por la Comisión o la Agencia en casos 
justificados. 
 
Si el beneficiario de que se trate presentara una versión revisada de los 
estados financieros que tenga en cuenta las conclusiones, la Comisión o la 
Agencia determinarán el importe que debe corregirse en virtud de dichos 
estados revisados. 
 
Si el beneficiario propusiera un método de corrección alternativo y la 
Comisión o la Agencia lo aceptaran, estas deberán enviar una notificación 
oficial al beneficiario de que se trate informándole de lo siguiente: 
 


i) de que aceptan el método alternativo; 
 
ii) de los costes subvencionables revisados determinados aplicando 


este método. 
 


En cualquier otro caso, la Comisión o la Agencia deberán remitir una 
notificación oficial al beneficiario de que se trate informándole de lo 
siguiente: 
 


i) de que no aceptan las observaciones o el método alternativo 
propuesto; 


 
ii) de los costes subvencionables revisados determinados aplicando 


el método de extrapolación inicialmente notificado al 
beneficiario. 


 
En caso de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 
obligaciones sistémicos o recurrentes detectados después del pago del saldo, 
el importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el 
importe final revisado de la subvención para el beneficiario de que se trate, 
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determinado de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula II.25 sobre la base 
de los costes subvencionables revisados declarados por el beneficiario y 
aceptados por la Comisión o la Agencia o sobre la base de los costes 
subvencionables revisados tras la extrapolación, y el importe total abonado 
al beneficiario de que se trate en virtud del Convenio para la ejecución de 
las actividades. 
 


b) En caso de que las conclusiones afecten a la ejecución incorrecta o a un 
incumplimiento de otra obligación (cuando los gastos no subvencionables 
no puedan servir de base para determinar el importe de la corrección), el 
procedimiento será el siguiente: 


 
 La Comisión o la Agencia notificarán oficialmente al beneficiario de que se 


trate el tipo fijo de corrección que se aplicará al importe máximo de la 
subvención mencionado en la cláusula 3 o a una parte del mismo, de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad, e invitarán al beneficiario a 
presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas por las 
conclusiones. 


 
El beneficiario de que se trate dispondrá de sesenta días desde la fecha de 
recepción de la notificación para presentar observaciones y proponer un tipo 
fijo alternativo debidamente justificado. 


 
 Si la Comisión o la Agencia aceptan el tipo fijo alternativo propuesto por el 


beneficiario, lo notificarán oficialmente al beneficiario de que se trate y 
corregirán el importe de la subvención aplicando el tipo fijo alternativo 
aceptado. 


 
 Si no se presentara ninguna observación, o si la Comisión o la Agencia no 


aceptaran las observaciones o el tipo fijo alternativo propuesto por el 
beneficiario, la Comisión o la Agencia lo notificarán oficialmente al 
beneficiario de que se trate y corregirán el importe de la subvención 
aplicando el tipo fijo inicialmente notificado al beneficiario. 


 
En caso de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 
obligaciones sistémicos o recurrentes detectados después del pago del saldo, 
el importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el 
importe final de la subvención al beneficiario en cuestión revisado tras la 
corrección a tipo fijo y el importe total abonado a dicho beneficiario en 
virtud del Convenio para la ejecución de sus actividades. 
 


II.27.8 Controles e inspecciones de la OLAF  
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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) gozará de los mismos derechos que la 
Comisión y la Agencia, y en particular del derecho de acceso, a efectos de controles e 
investigaciones. 
 
En virtud del Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo6, de 11 de noviembre de 
1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e 
irregularidades, y del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo7, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la OLAF también podrá realizar 
controles e inspecciones sobre el terreno con arreglo a los procedimientos establecidos por el 
Derecho de la Unión para la protección de los intereses financieros de la misma contra el 
fraude y otras irregularidades. 
 
Cuando proceda, las conclusiones de la OLAF podrán dar lugar a la recuperación de importes 
por parte de la Agencia. Asimismo, podrán dar lugar a acciones penales con arreglo al 
Derecho nacional. 
 
II.27.9 Controles y auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo  
 
El Tribunal de Cuentas Europeo tendrá los mismos derechos que la Agencia y la Comisión, y 
en particular el derecho de acceso, a efectos de control y auditoría. 
 
 
 


                                                 
 
 
6 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 
7 DO L 248 de 18.9.2013, p. 1. 
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INFORME JURÍDIC 


Sobre  l’acord d’aprovació d’acceptació de subvenció atorgada en el marc del 


mecanisme “Conectar Europa” (MCE) Iniciativa WiFi4EU (“WiFi para Europa”) i 


signatura del corresponent conveni. 


 


Maria José Fernández Trigo, lletrada de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 


EMET, d’acord amb l’establert a l’article 50.2 a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 


Règim Jurídic del Sector Públic, el següent 


 


INFORME 


Analitzat el text del  conveni a signar amb l’Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 


(INEA), en els termes en què s’ha tramès a l’Ajuntament per ésser signat digitalment, es 


considera correcte en termes jurídics, motiu pel qual s’ha signat la proposta d’acord que ha 


estat tramesa a qui subscriu per l’àrea de comunicació instructora de l’expedient als efectes 


de validació jurídica de l’expedient.     


No obstant l’anterior, s’observa que en el conveni tramès per signatura, a la clàusula II.6.1 


relativa al tractament de dades personals per part de l’Agencia, apareix una referència a 


una norma derogada, concretament el Reglament (CE) nº 45/2001 del Parlament Europeu i 


del Consell, de 18 de desembre de 2000, relatiu a la protecció de les persones físiques en el 


que respecta al tractament de dades personals per les institucions i organismes comunitaris 


i a la lliure circulació d’aquestes dades,  havent d’entendre’s aquesta remissió normativa al 


vigent en l’actualitat  Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 


27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al 
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tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es  deroga 


la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  


El que s’informa als efectes escaients. 


 


Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica del document.  
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