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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 extraordinària de 
la Junta de Govern Local celebrada el dia 28 de desembre de 2018, és el següent :  
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 28/2018 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: ............. 28 de desembre de 2018 
Hora: .................................. 13:00 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius , Sr. Tomàs Casero García i Sra. Cristina Murcia 
Caraballo.  
 
 
Excusa la seva assistència: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés 
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 13:00 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 28 de desembre de 2018, en sessió extraordinària i urgent, amb 
la presidència del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores 
que s’esmenten més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació.  
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PAGINA 

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 
17 de desembre de 2018 

1825/2018 5 

2. Aprovació del programa i del preu públic associat 
de l’àrea de serveis socials pel programa de 
transport als barris 

915/2018 5 

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

  

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 11 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

  

4. ÀREA D’ALCALDIA   

4.1 Aprovació de l’expedient de contractació per 
l’adquisició, mitjançant contracte administratiu 
especial, del dret del ple domini de l’edificació 
anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de 
l’entorn inclosa en l’àmbit del “Pla Parcial Can 
Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, 
amb béns mobles annexos 

1549/2018 16 

5. ÀREA DE SECRETARIA   

5.1 Desestimar reclamació de responsabilitat 
patrimonial 

1186/2018 41 

6 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

6.1 Acceptació de subvenció de concessió directa que 
atorga la Diputació de Barcelona, per al 
finançament del “Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019-2020” en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

1869/2018 50 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

7.1 Serveis de redacció del Projecte de construcció 
d'una comissaria de la Policia Local 

1475/2018 52 

7.2 Aprovació inicial dels projectes d’urbanització i 
d’obres municipals ordinàries a l’àmbit Plaça Onze 
de setembre i Avinguda Jaume I. 

628/2018 79 

8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

8.1 Emissió d’informe de compatibilitat urbanística en 
sentit favorable per una activitat d’aparcament de 
camions i agència de transports (indústria) que es 

1265/2018 84 
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pretén emplaçar al carrer La Coma, 37 del polígon 
industrial Santa Anna. 

8.2 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, únic criteri de 
valoració (preu més baix) i tramitació ordinària per 
l’execució conjunta de les següents obres 
ordinàries:  millora de l’accés a l’àrea esportiva de 
Torroella de baix; construcció d’un porxo a 
l’equipament esportiu de Torroella de baix 

1819/2018 89 

8.3 Aprovació de l’expedient de contractació i el plec 
de clàusules administratives que han de regir la 
contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri de valoració (preu més baix) i tramitació 
ordinària per l’execució de les obres per diverses 
actuacions de senyalització (senyalització de la 
urbanització de Pineda i Reordenació de la 
senyalització viària de polígons industrials). 

1820/2018 124 

8.4 Redacció del Projecte executiu de les obres de 
millora del clavegueram al polígon industrial Casa 
Nova (fase 2 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla 
director). 

1867/2018 158 

8.5 Redacció del Projecte executiu de les obres de 
millora del clavegueram al polígon industrial Sant 
Isidre (fase 3 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla 
director). 

1868/2018 168 

8.6 Declarar deserta la licitació i imposició de penalitat 
a l’empresa proposada com adjudicatària en el 
marc de l’expedient de contractació núm. 
798/2018; i aprovació, de nou, de l’expedient de 
contractació i plec de clàusules administratives 
particulars per a l’execució de les obres 
contingudes en el projecte executiu d’intervencions 
al camp de futbol municipal fase 2A – nou edifici 
bar (expt. 1873/2018 

798/2018 179 

8.7 Aprovació del contracte menor de serveis per 
l’assistència tècnica d’enginyeria de la direcció 
facultativa, per la fase 2A Nou Edifici Bar del 
Projecte Intervencions al camp de futbol municipal. 

1709/2018 215 

9. ÀREA DE MEDI AMBIENT    

9.1 Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant 
Fruitós del Bages i l’Agrupació de Defensa Forestal 
Pla del Bages, en la prevenció i extinció d’incendis 
i altres actuacions de conservació del medi natural. 

1799/2018 222 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

10 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

10.1 Aprovació de la concreció de les fitxes i documents 
per als exercicis 2018 i 2019 al Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de 
la comarca – Serveis Socials Bàsics i polítiques 
d’Igualtat, 2016-2019 

1851/2018 230 

11 ÀREA D’ESPORTS   

11.1 Autorització esportiva per la celebració de la 22a. 
Marxa del Terme al seu pas pel terme de municipal 

1798/2018 266 

12 ÀREA DE JOVENTUT   

12.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, per al finançament del Contracte 
Programa de Joventut 2017-2019  (Addenda 
2018/2019) 

1881/2018 270 

 
 
 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que s’ha corregit la ubicació en les diferents àrees 
d’alguns punts i se n’ha modificat el títol en algun altre,  respecte l’ordre del dia de la 
convocatòria.  
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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 17 de desembre de 2018 (EXP. 1825/2018) 
 
 
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  
 
 

2. Aprovació del programa i del preu públic associat de l’àrea de serveis 
socials pel programa de transport als barris (EXP. 915/2018) 

 
Primer.- Vista la providència de la regidora de serveis socials de 18.7.2018 el contingut 
del qual es transcriu:  
 
El municipi de Sant Fruitós de Bages es caracteritza geogràficament per un nucli on hi 
té tots els serveis d’atenció a les persones, dues urbanitzacions i dos barris. En els dos 
barris existents al municipi hi ha un nombre important de persones grans els quals per 
desplaçar-se al municipi o ho fan amb cotxe particular o amb la línia d’autobús regular 
que passa per aquests dos barris. 
 
Amb la voluntat de poder apropar aquest col·lectiu de persones grans als diferents 

serveis i recursos que ofereix el nucli, es proposa inici d’expedient per tal que en els 

barris on hi passa la línia regular totes les persones empadronades i que tinguin més de 

65 anys o més puguin gaudir d’una bonificació en el servei del transport  

 

Segon.- Atès que actualment hi ha una línia regular d’autobús de  la companyia Segalés, 
la línia 751 Manresa - Sant Fruitós de Bages - Navarcles que passa per dos d’aquests 
barris, i fa parada al nucli de Sant Fruitós de Bages, aquests barris són el de Torruella 
de Baix i el de la Rosaleda (amb 95 i 33 persones de més de 65 anys respectivament). 
 
Atès que actualment també hi ha una línia regular d’autobús de la companyia Alsina 

Graells, línia L0489 Manresa – Santpedor que passa per Pineda de Bages que fa parada 

primer a Manresa i a Manresa hauran de fer transbord per agafar la línia 751 Manresa-

Sant Fruitós de Bages. 
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Tercer.- Per atendre aquesta realitat, l’Ajuntament aprova un programa que té a objecte 

fomentar la mobilitat sostenible entre les persones de 65 anys o més i estableix un preu 

públic per al seu accés. 

  

Quart.- Atès que la Junta de Govern Local actua les competències delegades següents: 
 
1r. Per a l’aprovació del programa social: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015 – 0480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
2n. Per a l’establiment del preu públic: 
 

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

 
Per això  es proposa elevar a la Junta de Govern Local la següent: 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el programa social de foment de la mobilitat sostenible entre les 
persones de 65 anys o més, segons les regles següents: 
 
Primera. Són beneficiaris del programa les persones de 65 anys o més, empadronades 
als sòls urbans de Torroella de Baix, la Rosaleda i Pineda de Bages. 
No podran ser beneficiàries del programa aquelles persones que ja obtinguin altres 
bonificacions per part de l’autoritat del transport metropolità. 
 
Segon. La prestació en què consistirà el programa serà l’accés a través de l’Ajuntament 
del títols de transport següents: 
 
1r. Empadronats a la Rosaleda o Torroella de Baix, títols S1, expedits per la 
concessionària de transport Sagalés. 
2n. Empadronats a Pineda de Bages, títols T10, expedits per l’Autoritat Metropolitana 
del Transport. 
 
Tercera. Els títols que es facilitaran als beneficiaris només poden ser utilitzats per 
aquests i per una persona acompanyant, en els casos que la persona beneficiària del 
programa tingui targeta acreditativa amb un grau de disminució amb el barem de 3a 
persona. No es permetrà cap altre ús per persona que no sigui el beneficiari. En cas 
d’incompliment d’aquesta regla, l’usuari perdrà el seu dret a participar en el programa, 
sense perjudici de les infraccions administratives i les responsabilitats penals que puguin 
correspondre. Es lliurarà un màxim d’un títol dins de cada setmana natural. 
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Quarta. L’accés al programa es realitzarà per mitjà de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
municipal. El ciutadà que pretengui participar en el programa haurà de comparèixer 
presencialment a les oficines municipals per a la verificació del compliment dels requisits 
i, a tal efecte, complimentar el formulari normalitzat establert a l’annex ... Verificat el 
compliment dels requisits se li inscriurà al padró de beneficiaris del programa i se li 
lliurarà el títol de transport que correspongui, previ pagament del preu públic 
corresponent. La inscripció al padró també farà constar si l’usuari, en raó a la seva 
dependència, ha de viatjar acompanyat. La participació posterior a la inscripció padronal 
requerirà només que el beneficiari comparegui a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà municipal 
per a l’obtenció del nou títol.  

Cinquena. La participació en el programa queda limitada al crèdit disponible, adequat i 
suficient que consti a l’aplicació pressupostària 33 4411 48005 o aquella que en el futur 
la substitueixi. Per a l’exercici 2019, aquest import serà de 18864€. 
 
Sisena. Es durà a terme l’avaluació de la implementació del programa a finals de l’any 
2019. 
Segon. Establir el preu públic per a la participació al programa social de foment de la 
mobilitat sostenible entre les persones de 65 anys o més amb una quantia de 4 euros, i 
que el preu es regirà en la resta per l’Ordenança municipal reguladora de preus públics. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa per import 18864 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 33 4411 48005 de l’exercici 2019 (Programa transport als barris i la resta, 
condicionada a la dotació del pressupost de 2019). 
 
Quart.  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica 
municipal -Tauler de edictes i portal de transparència- per a general coneixement- 
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord  a l’àrea de Tresoreria, als efectes que 
correspongui i publicar-lo al BOPB. 
 
Sisè.- Declarar que: 
 

- L’aprovació del programa social constitueix 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, o, potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- L’establiment del preu públic participa de la naturalesa de les disposicions 
administratives generals, posa fi a la via administrativa i únicament pot ser 
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 
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ANNEX 3 – Model justificatiu  

 
  

 
 

1. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT  (les mateixes que a la sol·licitud) 

Nom i cognoms  
 

DNI 
 

Domicili 
 

Barri 
 

CP 
 

Telèfon 
 

Mòbil 
 

Correu electrònic 
 

 

 
 
 
Sant Fruitós de Bages,     de                        de 20  
 

 
 
 
 
 
 
INFORME EMÈS PER: Sandra Palomino Vega. Treballadora Social del serveis socials 

bàsics de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

NOM: Preu públic pel programa de transport als barris per a les persones de 65 anys i 

més.  

 

JUSTIFICACIÓ ENTREGA DE LA TARGETA S1 O T10 1 ZONA 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA TARGETA TRANSPORT S1 i T10 1 ZONA 

 

Signatura sol.licitant 
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EXPEDIENT NÚM.: 915/2018 
 
 
JUSTIFICACIÓ 
 
Aquest informe es realitza a petició de la Regidora de Serveis Socials i Veïnatge, el qual 

motivarà el programa de transport als barris per a persones de 65 anys i més amb un 

preu públic de 4€ per a la targeta S1 (La Rosaleda i Torruella de Baix) i la T1 (Pineda 

de Bages) per a les persones de 65 anys i més que visquin en algun d’aquests nuclis 

urbans dels municipi. 

 
El fets que motiven l’aprovació d’aquest preu és degut a que Sant Fruitós de Bages es 

caracteritza per ser un municipi en el que hi ha un nucli on es troben ubicats tots els 

serveis i equipaments públics; els culturals, esportius, d’ensenyament, de salut, serveis 

socials, de lleure... Les zones urbanitzades de l’entorn com Torruella de Baixa, La 

Rosaleda, Pineda de Bages i Les Brucardes no compten amb aquests serveis i 

equipaments, les persones han de desplaçar-se al nucli. 

 
Actualment hi ha una línia regular d’autobús de  la companyia Segalés, la línia 751 

Manresa - Sant Fruitós de Bages - Navarcles que passa per Torruella de Baix i La 

Rosaleda. 

A Pineda de Bages hi passa la línia regular d’autobús de la companyia Alsina Graells, 

línia L0489 Manresa – Santpedor que passa per Pineda de Bages. 

 
Al barri de Torruella de Baix hi ha 95 persones de 65 anys i més empadronades, al barri 

de La Rosaleda n’hi ha 33, a Les Brucardes n’hi ha 129 i  a Pineda de Bages n’hi ha 

236, el total del població de 65 i més al municipi és de 1415 persones empadronades. 

 
El nucli de Torruella de Baix compta amb el 6,7% de la població de 65 i més de tot el 

municipi, La Rosaleda compta amb el 2,3%, Pineda de Bages compta amb el 16’7% i 

Les Brucardes amb el 9’1%. 

 
A les zones urbanitzades de Torruella de Baix, La Rosaleda i Pineda de Bages passa 

una línia regular d’autobús amb parada establerta. 

 
L’autoritat del transport metropolità ofereix títols a preus bonificats per a facilitar la 

mobilitat de les persones amb uns requisits concrets. 

 
Aquelles persones que a més de tenir 65 anys o més i disposin de targeta acreditativa 

de discapacitat amb un grau mínim del 33% amb necessitat de 3a persona, són 

persones que no poden viatjar soles, per tant, tenen la necessitat d’una 3a persona pels 

seus desplaçaments. 
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PROPOSTA 

 
Atès la part justificativa del present informe es proposa: 
 

- Es proposa el preu públic de la targeta d’autobús S1 a 4€ per a les persones de 
65 anys i més empadronades a Torruella de Baix i La Rosaleda.  
 

- Es proposa el preu públic de la targeta T10 1 zona a 4€ per a les persones de 
65 anys i més empadronades a Pineda de Bages. 
 

- Es proposa un màxim d’un títol setmanal per a cada una de les tipologies, segons 
el nucli on es trobi empadronada la persona beneficiària del programa. 

 
- Es proposa que aquelles persones que ja disposin d’un títol bonificat per part de 

l’autoritat del transport metropolità siguin excloses d’aquest programa. 
 

- Es proposa que aquelles persones de 65 anys o més que tinguin una targeta 
acreditativa de discapacitat amb un grau mínim del 33% amb necessitat de 3a 
persona, que aquesta també pugui beneficiar-se del programa. 
 

- Es proposa avaluació de la implementació del programa a finals de l’exercici 
2019. 

CIRCUIT D’ACCÉS ALS TÍTOLS DE TRANSPORT

 

 
 
 
 

Persona s'adreça a atenció ciutdana

Tenir 65 anys o més

Empadronat als nuclis de:

•Torruella de Baix

•La Rosaleda 

•Pineda de Bages

•L'acompanyant de la persona que es 
beneficiarà del programa que disposi 
de targeta de discapacitat amb 
barem de 3a persona .

Personal d'atenció ciutadana

Comproba requisits:

•65 anys o més

•Empadronat en un dels nuclis 
anomenats

•Si es compleix requisit pagament del 
preu públic establert, no 
s'acceptaran pagaments en efectiu.

Personal d'atneció ciutadana

Entrega de la S1 al preu de 4€ 
per a les persones  
empadronades a la Rosaleda i 
Torruella de baix.

Entrega de la T10 1 zona al 
preu de 4€ per a les persones 
empadronades a Pineda de 
Bages

Signatura del document 
justificatiu d'entrega del títol.
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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 

2018-1506 
13/12/2018 
12:22 

1742/2018 

Incoar expedient d’ordre 
d'execució - Despreniment mur 
escullera parcel.la C/ Generes, 7/9 
- LES BRUCARDES 

2018-1507 
13/12/2018 
12:28 

1731/2018 Excedència per incompatibilitat de 
la funcionària XXX 

2018-1508 
13/12/2018 
12:29 

1401/2017 

Llicència urbanística d'obres 
majors construcció complex 
funerari -- aixecament suspensió 
del procediment 

2018-1509 
13/12/2018 
14:06 

285/2015 

Aprovació de la revisió de preus 
del contracte del servei de 
manteniment de jardineria del 
municipi de Sant Fruitós de Bages. 
Expedient 285/2015 
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2018-1510 
13/12/2018 
17:39 

1825/2018 CONVOCATÒRIA DE LA JGLO 
DE 13.12.18 

2018-1511 
13/12/2018 
17:53 

1611/2018 

Aprovació llista admesos/es i 
exclosos/es, composició del 
tribunal i data proves procés 
educador/a social per realització 
programa temporal. 

2018-1512 
14/12/2018 
10:00 

1834/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 
1834/2018 de relació de factures, 
núm. de relació O/2018/276 

2018-1513 
14/12/2018 
10:00 

1238/2018 

Aprovació del fraccionament de la 
liquidació tributària núm. 
2018/0000002191, en concepte de 
subministrament d’aigua i energia, 
corresponent al servei de bar 
ubicat a l’edifici del Nexe-Espai de 
Cultura 

2018-1514 
14/12/2018 
10:53 

1839/2018 
Modificació de crèdit mitjançant 
generació de crèdits per ingressos 
i transferències de crèdit 29/2018 

2018-1515 
15/12/2018 
7:58 

884/2015 

Canvi d'ubicació dels despatxos 
dels regidors amb competències 
delegades del ple i dels grups 
municipals per raó d'obres a la 
primera planta de l'edifici de 
l'Ajuntament 

2018-1516 
15/12/2018 
8:09 

1301/2017 
Nomenament funcionari de carrera 
com agent de XXX per superació 
procés selectiu. 

2018-1517 
15/12/2018 
8:12 

548/2015 

Tràmit d’audiència als titulars de 
les parcel·les cadastrals afectades 
pels ajustos sobres aquestes com 
a conseqüència de l’informe de 
validació gràfica del cadastre del 
projecte de reparcel·lació 
voluntària de la UA 14 Crta. Artés 

2018-1518 
17/12/2018 
8:23 

1783/2018 
Aprovació nou recorregut 
autobusos urb. Pineda de Bages ( 
Escola Flama i Ampans ) 

2018-1519 
17/12/2018 
8:29 

1838/2018 

Personació en recurs contenciós 
administratiu 243/2018 contra  
aprovació definitiva del PDU de 
l'activitat minera al Bages 
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2018-1520 
17/12/2018 
8:36 

1829/2018 Aixecament de Reparament 
BRICDEU 

2018-1521 
17/12/2018 
8:41 

1603/2018 Llicències i comunicacions d'obra 
menor 

2018-1522 
18/12/2018 
9:50 

872/2017 

Aprovació de l’acta de recepció de 
les obres contingudes en el 
“Projecte per la protecció contra la 
caiguda de roques del camí de 
Sant Benet a Sant Fruitós de 
Bages”. 

2018-1523 
18/12/2018 
9:53 

258/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb Assoc. espectacle infantil La 
Xarxa, exercici 2018 

2018-1524 
18/12/2018 
9:56 

273/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb AVV Pineda de Bages, 
exercici 2018 

2018-1525 
18/12/2018 
9:56 

267/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb Assoc. Dones per St. Fruitós, 
exercici 2018 

2018-1526 
18/12/2018 
9:57 

271/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb AVV Les Brucardes, exercici 
2018 

2018-1527 
18/12/2018 
9:58 

909/2018 

Aprovació de la factura número 1 
d’Iletrten S.L. corresponent a 
l’adjudicació del contracte per 
l’adquisició d’un vehicle pels 
esdeveniments turístics i culturals. 
Expedient 909/2018 

2018-1528 
18/12/2018 
9:59 

1070/2018 

Aprovació de la factura 
corresponent a l’execució dels 
treballs de “realització d’una zona 
d’acollida temporal per animals 
domèstics abandonats”. Expedient 
1070/2018 

2018-1529 
18/12/2018 
10:00 

232/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb Escola Pla del Puig, exercici 
2018 

2018-1530 
18/12/2018 
10:01 

226/2018 Subvenció nominativa (conveni) 
amb Veterans futbol, exercici 2018 

2018-1531 
18/12/2018 
13:47 

1828/2018 Aixecament de Reparament Frak 
Manresa 

2018-1532 
18/12/2018 
13:47 

1840/2018 Aixecament de Reparament 
irregular 
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2018-1533 
18/12/2018 
13:47 

1773/2018 
Aprovació de factures sense 
informe de l'òrgan de contractació 
ni aprovació de la despesa 

2018-1534 
19/12/2018 
13:58 

1854/2018 Prestacions econòmiques 
d'urgència social 

2018-1535 
19/12/2018 
14:01 

1816/2018 Nomenament d'urgència d'un/a 
tècnic/a auxiliar joventut 

2018-1536 
20/12/2018 
13:24 

222/2018 Subvenció nominativa (conveni) 
amb ASFE, exercici 2018 -- 

2018-1537 
20/12/2018 
13:24 

533/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb Fundació Abadia de 
Montserrat, exercici 2018 -- 

2018-1538 
20/12/2018 
13:24 

224/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb Societat de Caçadors, 
exercici 2018 -- 

2018-1539 
20/12/2018 
13:25 

884/2018 

Gestió cobrament places 
acreditades servei de residència 
assistida per gent gran atorgades 
per la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

2018-1540 
20/12/2018 
13:57 

1588/2017 

Aprovació de la certificació 
número 3 i factura número 18133, 
corresponents a les obres de 
rehabilitació de l’edifici del carrer 
Padró, 37. Expedient 1588/2017 

2018-1541 
20/12/2018 
15:02 

229/2018 
Subvenció nominativa (conveni) 
amb AMPA Pla del Puig, exercici 
2018 -- 

2018-1542 
20/12/2018 
15:03 

801/2018 

Convocatòria d'ajuts i beques 
(2779) - Ajuts concurrència 
competitiva del 50% del cost del 
servei de menjador escolar, curs 
2018-2019 -- 

2018-1543 
20/12/2018 
17:38 

980/2018 
Modificació data explicació resultat 
segon exercici OPO 
TREBALLADORA SOCIAL  

2018-1544 
20/12/2018 
17:38 

980/2018 
Modificació data per explicació 
qualificació prova OPO 
TREBALLADORA SOCIAL 

2018-1545 
20/12/2018 
17:40 

914/2018 

Aprovació llista definitiva 
admesos/es i exclosos/es procés 
selectiu 1 plaça d'AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL 
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2018-1546 
20/12/2018 
17:41 

1712/2018 

Aprovació llista provisional 
admesos/es i exclosos/es, 
composició tribunal i data proves 
BORSA 
D'ADMINISTRATIUS/VES. 

2018-1547 
20/12/2018 
17:42 

1716/2018 

Aprovació llista admesos/es i 
exclosos/es, composició tribunal i 
data prova borsa tècnic/a auxiliar 
de joventut 

2018-1548 
20/12/2018 
17:45 

1689/2018 
Ordres d'execució ambiental 
(2443) - abocament de runa 
d'obra, fustes  i 10 pneumàtics 

2018-1549 
20/12/2018 
18:15 

848/2018 
Designació de secretària 
accidental en sessió de constitució 
de Comissió de Patrimoni Botànic 

2018-1550 
20/12/2018 
21:08 

605/2018 
Subvencions de l'Agrupació de 
Defensa Forestal. ADF Pla de 
Bages per l'exercici 2018 

2018-1551 
20/12/2018 
21:14 

1795/2018 

Autorització d’actes a l’espai públic 
amb motiu de les festes 
nadalenques (Caga Tió i Visita 
Pare Noel) a Torruella de Baix 

2018-1552 
20/12/2018 
21:21 

1406/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte per l’execució 
de les obres contingudes en el 
Text Refós del Projecte executiu 
de Reparació de l’ascensor de la 
Rosaleda i el seu servei de 
manteniment integral. 

2018-1553 
20/12/2018 
21:22 

1789/2018 
Autorització acte organitzat per 
entitat VISITA PARE NADAL 
Rosaleda 

2018-1554 
21/12/2018 
11:11 

920/2018 Subvenció nominativa Festival 
ELLES 2018 

2018-1555 
21/12/2018 
13:47 

977/2018 Citació per explicació segona 
prova OPO Tècnic/a mig RRHH 

2018-1556 
21/12/2018 
13:53 

1217/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte d’obres 
contingudes en el Text Refós de la 
Memòria tècnica d’execució per la 
millora del clavegueram al polígon 
industrial riu d’or (fase 1) de Sant 
Fruitós de  Bages 

2018-1557 
21/12/2018 
13:57 

884/2015 Donar compte al Ple del canvi de 
portaveu del grup municipal GFP 
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2018-1558 
21/12/2018 
13:59 

868/2015 

Restauració de la realitat física 
alterada i l'ordre jurídic vulnerat. 
Modificació acord decret 2018-
0067. 

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
  
 
 
 
 
 
 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
  

4. ÀREA D’ALCALDIA  
 

4.1 Aprovació de l’expedient de contractació per l’adquisició, mitjançant 
contracte administratiu especial, del dret del ple domini de l’edificació 
anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en 
l’àmbit del “Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de 

Bages, amb béns mobles annexos. (EXP. 1549/2018) 
 
Primer. Vista la provisió d’Alcaldia per la qual s’insta l’inici dels tràmits per dur a terme 
el procediment de segregació de finca anomenada “Casa Figueras” i de la zona de verd 
privat del “Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages i conseqüent 
contracte administratiu especial per l’adquisició del dret de ple domini de l’esmentada 
porció segregada, mitjançant signatura d’escriptura pública d’adquisició   de la finca 
resultant i determinats béns mobles annexos al seu interior, l’elaboració dels documents 
i l’emissió  dels informes necessaris a tals efectes, destinant-se la finca  a generació de 
parc urbà i equipament denominat “casa-museu Alfred Figueras”. 

 
Segon. Les dades registrals i cadastrals de la finca matriu són les següents: 
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- Finca núm. 506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4.   

 
L’edificació es troba dins la parcel·la amb referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU.  
 

Tercer. El planejament vigent en l’àmbit és la Modificació Puntual del Pla General en 
l'àmbit de Can Figueras, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de la Catalunya Central, en data 18 de novembre de 2014 (DOGC 29.10.2015) 
 
Quart. Atès que el preu total de la transmissió de la finca i béns immobles s’ha convingut 
amb la propietat per un total de SET-CENTS CINQUANTA MIL euros, amb el següent 
desglòs: SET-CENTS DINOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS (719.287,00 
euros), IVA exclòs, pel que fa a l’immoble i TRENTA MIL SET-CENTS TRETZE EUROS 
(30.713,00 euros), pel que fa al conjunt de béns mobles i quadres del seu interior que 
consten relacionades en l’informe emès per l’arxivera municipal, Sra. Anna Cura 
Subirana, el qual s’adjunta com annex al present plec de clàusules. S’adquireixen un 
total de 33 lots que conformen 53 peces de mobiliari català i pintures de l’Alfred Figueras, 
les quals consten relacionades en el citat informe. 
 
Cinquè. Atès que per tal de fer front a la despesa derivada de citada adquisició existeix 
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal en les aplicacions pressupostàries 
21.333.62210 “adquisició Can Figueras” i 32.333.68901 “adquisició obres i mobiliari 
Alfred Figueras” 
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Sisè. Atès que s’han redactat els plecs de clàusules administratives i incorporat a 
l’expedient els documents i informes escaients. 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació referent al contracte administratiu especial 
d’adquisició del dret de ple domini, mitjançant escriptura pública, de l’edificació 
anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en l’àmbit del “Pla 
Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, amb béns mobles annexos 
al seu interior, essent les dades de la finca matriu de la que se segrega la part a adquirir, 
les següents: 
 

- Finca núm. 506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del Registre de la 
Propietat de Manresa-4.  
L’edificació es troba dins la parcel·la amb referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU.  

 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que s’uneix al present 
acord com annex 1, referent al contracte administratiu especial per l’adquisició del dret 
de ple domini de la part de finca suara esmentada, i determinats béns mobles i quadres 
del pintor annexos al seu interior, relacionats en l’informe emès per l’arxivera municipal 
Sra. Anna Cura Subirana el qual consta adjuntat al plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Tercer. Elevar en segles escriptures públiques el contingut del present acord. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant (plataforma de contractació pública), i en el Registre Públic de 
Contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a la propietat de la finca descrita al present acord, 
emplaçant-lo per a la signatura de l’escriptura pública de segregació i d’adquisició en el 
termini màxim d’un mes des de la notificació del present acord,  i  als serveis econòmics 
municipals. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex 1- plec de clàusules administratives particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS del contracte 
administratiu especial l’adquisició del dret de ple domini de l’edificació 
anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en l’àmbit del 
“Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, amb béns 
mobles annexos al seu interior. 

 
CLÀUSULA 1.  Objecte, finalitat i règim jurídic 
 
Aquest plec té per objecte regular el contracte administratiu especial per l’adquisició del 
dret de ple domini sobre part de la finca  número 506 inscrita al Registre de la Propietat 
de Manresa-4, anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de l’entorn inclosa en 
l’àmbit del “Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de Bages, amb béns 
mobles annexos al seu interior. 
  
La finalitat de l’adquisició és  destinar-la a  generació del parc urbà i equipament de 
casa-museu d’Alfred Figueras. 
 
La finalitat pública de l’adquisició permet qualificar la compra del citat immoble com a 
contracte administratiu especial, destinant-la, com a patrimoni municipal del sòl a 
preveure, posar en marxa i desenvolupar, tècnicament i econòmica, l’expansió de la 
població i millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Fruitós de Bages, de 
conformitat amb l’article 160.5 a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.  
 
L’adquisició d’aquesta finca es regeix doncs  per la llei de contractes del sector públic i 
per la normativa urbanística.  
El coneixement de les qüestions que se suscitin sobre aquest contracte és competència 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
CLÀUSULA 2. Finca, béns mobles i quadres que s’adquireixen 
 
El dret a adquirir és sempre sobre el ple domini. 
 
La descripció registral de la finca matriu sobre la qual se segrega una part que a adquirir 
per l’Ajuntament és la següent: 
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Constitueix la finca núm 506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del 
Registre de la Propietat de Manresa-4.    
 
 
Es correspon amb la parcel·la de referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU.  
 

La descripció registral de la finca segregada de l’anterior que s’adquireix per 
l’Ajuntament és la següent: 
 
Urbana:Porción de terreno, en Sant Fruitós de Bages, partida Torrent – Fonteta 
segregada de finca matriz 506 Tomo: 3418 Libro: 218 Folio: 169, de superfície 10.441 
m2 con un a CASA, de dos plantas, de superficie en cada una doscientos metros 
aproximadamente, compuesta de planta baja de vestíbulo de entrada, sala de estar, 
comedor, cocina, un baño, un dormitorio, un cuarto de lavado y plancha, una sala de 
juegos, un cuarto para provisiones y caldera de calefacción y una nodega; y el primer 
piso compuesto de distribuidos, estudio, ocho dormitorios y dos baños. Y una edificación 
auxiliar de taller, cuarto de herramientas y maquinaria y almacén y un desván. LINDA: 
al Norte con Avinguda de Sant Joan; al Este con resto de finca matriz; al Sur con resto 
de finca matriz; al Oeste con carrer del Torrent Fonteta. 
 
No consten inscrits sobre la finca drets reals o personals que hagin accedit al Registre 
de la Propietat,  no es troba embargada ni s’han concertat sobre ella drets no inscrits, 
segons certificat registral de domini i càrregues que s’adjunta. 
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Pel que fa als béns mobles que s’adquireixen, aquests són els relacionats en l’informe 
emès per l’arxivera municipal, Sra. Anna Cura Subirana en data 3 de desembre del 
2018, el qual s’annexa al present. L’import total dels béns mobles i quadres del pintor 
ascendeix a l’import total de 30.713 euros 
 
CLÀUSULA 3. Venedora 
 
La part venedora la finca  és: 
 

- XXX. 

- XXX 

- Torrent Fonteta S.L.  
 
Per terceres parts indivises i en virtut dels títols de propietat constants al certificat 
registral que s’annexa al present plec.  
 
 
CLÀUSULA 4.  Preu de la compravenda 
 
El preu total de la transmissió de la finca i determinats béns mobles annexos a l’interior 
es fixa en un total de SET-CENTS CINQUANTA MIL euros, amb el següent desglòs: 
SET-CENTS DINOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS (719.287,00 euros), 
IVA exclòs, pel que fa a l’immoble i TRENTA MIL SET-CENTS TRETZE EUROS 
(30.713,00 euros), pel que fa al conjunt de béns mobles i quadres del seu interior que 
consten relacionades en l’informe emès per l’arxivera municipal, Sra. Anna Cura 
Subirana, el qual s’adjunta com annex al present plec de clàusules. S’adquireixen un 
total de 33 lots que conformen 53 peces de mobiliari català i pintures de l’Alfred Figueras, 
les quals consten relacionades en el citat informe. 
 
CLÀUSULA 5. Transmissió de la propietat 
 
La transmissió de la propietat s’efectuarà per mitjà d’escriptura pública que s’atorgarà 
en el termini màxim d’un mes des que se li notifiqui a la venedora  l’aprovació de 
l’expedient de contractació. 
La transmissió, en el seu cas,  s’efectuarà sense que s’alteri la situació registral actual 
de la finca descrita quant a càrregues i gravàmens. 
 
CLÀUSULA 6. Lliurament de la possessió, disponibilitat i desallotjament 
 
El lliurament de la possessió es produirà amb la signatura de l’escriptura pública. Tan 
mateix, els venedors podran mantenir els objectes de la seva propietat actualment 
ubicats a l’edifici fins el 31 de desembre de 2019. Entre la data de l’escriptura pública i 
el 31 de desembre de 2019, els venedors podran accedir a la vivenda, si bé tindran 
l’obligació de comunicar-ho a l’Ajuntament amb caràcter previ, al menys per correu 
electrònic, o l’aplicació de missatgeria WhatsApp o trucada als contactes que facilitarà 
l’Ajuntament. 
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A partir d’aquesta data, els objectes mobles que hi restin passaran a ser de propietat 
municipal sense cap compensació a càrrec de la part venedora. L’accés a l’edifici durant 
aquest període es realitzarà a petició de la part venedora i sota la supervisió municipal 
 
 
CLÀUSULA 7. Despeses, aranzels i tributs 
 
Les despeses de tot ordre, drets meritats en conceptes d’aranzels notarials i registrals i 
tributs que es meritin per aquesta operació seran a càrrec de la part adquirent, a 
excepció de l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que, 
si l’hagués, serà de càrrec de la part venedora.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals1: 
 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació  
       
El Regidor proponent2:  Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA3 

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

Ballesteros, Secretari municipal 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ4 

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

fiscalització. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de Decret 
2018-0867, de 25 de juliol, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 
d’agost de 2018.  
 
 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
Annex 1. Certificat registral 

                                                 
1 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
2 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
3 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
4 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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Annex 2. Informe tècnic sobre l’adquisició de les peces de mobiliari i quadres de 
l’Alfred Figueras. 
 
 
 
Annex 1. Certificat registral 

 
(Document eliminat en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals). 

 
(Document eliminat en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals). 
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Annex 2. Informe tècnic sobre l’adquisició de les peces de mobiliari i quadres de 
l’Alfred Figueras. 

 
 

INFORME TÈCNIC 

Sobre la catalogació taxació de la col·lecció Figueras 
 
Vista la voluntat de l’equip de govern municipal de Sant Fruitós de Bages per tal 
d’adquirir el mobiliari i obres d’art que es troba dins de la finca Figueras situat a 
l’avinguda Sant Joan s/n per tal de ser objectes de la futura Casa-Museu Figueras, i 
poder reconstruir la vida del pintor Alfred Figueras a la seva casa familiar, es proposa 
de taxar oficialment diversos lots de mobles i pintures per tal saber el seu valor al mercat 
actual, i procedir a realitzar una compra per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
En dia 22 d’octubre de 2018 es procedeix a l’aprovació de la despesa número 12874 
per la contractació dels serveis d’una pèrit d’art oficial per tal de catalogar i valorar els 
mobles i pintures que podien ser objectes de constituir una futura Casa-Museu Figueras. 
La pèrit contractada ha estat la senyora Marta Naveira Rodríguez, llicenciada en història 
de l’art, col·legiada amb el número 37119 del Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, pèrit judicial en falsificació 
d’obres d’art número P9-0293, membre número 4981 de l’Associació Catalana de Pèrits 
Judicials i Forenses i legal propietària i directora de l’Arxiu Barrachina-Ramoneda de 
pintura catalana. Pèrit reconeguda oficialment i amb una llarga experiència en taxacions 
d’obres d’art com en mobiliari català.  
El dia 25 d’octubre del 2018 es realitza la visita de la pèrit a la casa Figueras per tal 
d’inspeccionar personalment el lots per la seva valoració i consensuar amb la família 
Figueras quin mobiliari i peces d’art són susceptibles de compra.  
En data 12 de novembre de 2018 la pèrit Marta Naveira realitza l’informe de catalogació 
i taxació de la col·lecció Figueras, el qual entra per registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages el dia 16 de novembre de 2018 amb el número 6478-2018. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
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L’informe realitzat per la pèrit d’art (annex en el present informe) enumera per lots els 
diferents conjunts de mobles. Un lot pot ser compost per una peça o per un conjunt de 
peces que conformen una col·lecció. 
En cada lot es descriu l’objecte, quin estil artístic és, any de confecció, material i 
dimensions. Cal destacar que s’ha valorat si el disseny del moble ha estat realitzat per 
l’Alfred Figueras segons la informació facilitada pels seus dos fills: Clàudia i Jordi 
Figueras, presents a la inspecció de la col·lecció. 
En els lots número 35 i 38, les pintures que es descriuen son pintures realitzades per 
l’Alfred Figueras tot i que no estiguin signades. L’estil artístic de les dues pintures no 
deixen dubte sobre la veracitat de les teles sobre la seva autoria. L’Alfred Figueras solia 
deixar les pintures inacabades fins que les reprenia i moltes d’elles ni les signava. 
Els lots 1, 2, 3 i 4 conformen un conjunt d’àmfores greco-romanes que, tal i com exposa 
la pèrit d’art, estan regides dins la legislació de patrimoni arqueològic i gaudeixen un 
règim de protecció especial recollit en la Llei 16/1985 de 25 de juny de Patrimoni Històric 
Espanyol i en la Llei 9/1993 de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català, on 
estableixen la competència a la Generalitat de Catalunya en la protecció i catalogació 
de les restes arqueològiques que es puguin descobrir. Segons la informació que es té, 
a partir de la família Figueras, les àmfores que es troben dins la casa familiar, van ser 
adquirides per l’Alfred Figueras als pescadors d’Eivissa cap als anys 50-60, els quals 
les extreien del fons marí. Per tant, per poder efectuar la compra d’aquestes àmfores 
s’hauria de comunicar la transacció al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i argumentar el servei públic que tindran 
a mitjà termini en l’establiment de la Casa-Museu Figueras com equipament públic, on 
gaudiran d’unes condicions de seguretat i protecció per ser exposades. 
El lot número 9 descrit com a “joc de 6 cadires en estil català del segle XVIII en noguera 
amb seients de boga”, s’observa un error en el número de cadires, les quals n’hi ha 8 
exemplars. Això significa variar l’import taxat en proporció al nou nombre d’exemplars 
del lot: correspon una taxació de 1067€ com a primer import i 1333€ com a segon import 
de valoració.  
En la descripció de tots els lots, la pèrit d’art ofereix dos imports de taxació. La valoració 
realitzada ha estat doble: la valoració del lot per ser venut en modalitat de subhasta, 
correspondria el primer import de cada lot (el més baix) seria el preu de sortida en 
aquesta modalitat d’adquisició. En els casos de les subhastes, el preu de sortida 
correspon el preu mínim exigible pel lot, tot i que en l’operació de subhasta pot ser que 
es quedi en el preu de sortida, desert de comprador o l’import d’adquisició final augmenti 
segons l’interès dels potencials compradors de cada lot. El segon import de la taxació 
correspon el preu de venda directa del lot per part del venedor envers a un únic 
comprador, és a dir, a un preu tancat. Normalment suposa un 30% superior a la taxació 
del preu de subhasta com a preu raonable i d’acord amb el mercat actual. En conclusió, 
en el cas que ens ocupa, es tracta d’una venda directament al propietari i, per tant, el 
preu per lot que s’ha de tenir en consideració és el segon import que apareix en cada 
descripció. 
El preu taxat en cada lot correspon al conjunt de tot el lot, independentment del número 
d’objectes que conformin el lot. 
Un cop examinat la taxació realitzada per la senyora Marta Naveira, es trasllada còpia 
als propietaris per tal d’establir un acord de quins lots estan d’acord a vendre segons el 
peritatge realitzat.  
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D’acord amb la taxació realitzada els propietaris accedeixen a vendre els següents lots 
valorats: 
 

Número 
de lot 

Descripció Número 
d’objectes 

Preu total de 
compra directa 

4 Àmfora romana en terracota* 1 1800€ 

5 Calaixera-escriptori català en noguera i arrel 
de noguera 

1 3000€ 

6 Arca de núvia catalana en noguera 1 2000€ 

7 Taula catalana en pi tintat dissenyat per 
Alfred  

1 800€ 

8 Cadires de pi  6 500€ 

9 Cadires en estil català 8** 1333€ 

10 Taula de cuina en pi amb sobre de marbre 1 350€ 

11 Armari alfonsí d’un cos en noguera 1 600€ 

12 Armari tardomodernista-noucentista d’un 
cos es caoba 

1 600€ 

13 Aparador modernista en fusta de fruiter 1 650 

14 Butaques en roure i corda trenada 4 3000€ 

15 Cuina-estufa catalana en ferro fos 1 180€ 

16 Taula de estrada de potes de lira 1 350€ 

17 Taula de joc isabelina-alfonsina en noguera 1 400€ 

18 Llit català art déco en noguera dissenyat per 
Alfred Figueras 

1 600€ 

19 Taula auxilia en fusta d’arbre de riu 1 180€ 

20 Mirall català alfonsí en noguera 1 120€ 

21 Cadira catalana en faig tintat i seients de 
cordill trenat 

2 150€ 

22 Tòrcul català en pi i ferro fos  1 800€ 

24 Tamboret en pi de Melis 2 200€ 

25 Taula auxiliar isabelina en fusta ebonitzada 
i marbre motllurat 

1 300€ 

26 Cadira populars en fusta d’arbre de riu i 
seient de boga 

2 150€ 

27 Butaca isabelí en fusta ebonitzada 1 250€ 

28 Cadira isabelina en fusta ebonitzada 2 250€ 

29 Rellotge d’ull de bou amb caixa de fusta 
ebonitzada i xapada en noguera 

1 350€ 

30 Armari Art Decó de cinc cossos en freixe i pi 
tintats 

1 800€ 

31 Lavabo tipus “Thonet” en faig 1 250€ 

32 Garrafa catalana de vidre bufat 2 150€ 

33 Llibreria alfonsina-modernista en pi de Melis 1 600€ 

34 Pintura Alfred Figueras Paisatge urbà 1 2000€ 

35 Pintura Alfred Figueras Nu femení 1 3000€ 
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36 Pintura Alfred Figueras Paisatge de Sant 
Fruitós 

1 2500€ 

37 Pintura Alfred Figueras Marina 1 2500€ 

33 TOTAL 53 30713€ 

 
*Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’adquisició d’àmfores es regeixen per la 
legislació de patrimoni arqueològic. Tota compra que es realitzi s’haurà de comunicar al 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya explicant com van 
ser adquirides per la família i com seran conservades com a part de la col·lecció 
Figueras dins de la futura Casa-Museu Figueras, pel seu coneixement i futura 
catalogació per l’inventari de restes arqueològiques que gestionen.  
**Aquest lot ha sofert una variació de la quantitat de peces que s’havien comptabilitzat 
en la inspecció amb la pèrit d’art. Respecte l’informe realitzat s’ha augmentat l’import 
total del lot en proporció a l’augment de peces que realment existeixen a la casa 
Figueras, esmenant l’error inicial. 
Tot i que la majoria de mobles tenen un bon estat de conservació hi ha algun lot que 
necessitaria una restauració immediata, com és el cas del lot 10, 14, 25 i 31. 
 
Queden exclosos de la compra els següents lots: 

Número 
de lot 

Descripció Número 
d’objectes 

Preu total de 
compra directa 

1 Àmfora romana en terracota 1 1800€ 

2 Àmfora romana en terracota 1 1800€ 

3 Àmfora romana en terracota 1 2000€ 

23 Taula de treball del pintor Figueras en pi 1 250€ 

38 Pintura Alfred Figueras Retrat de la Sra. 
Conxita Vancells 

1 2500€ 

39 Plànols de construcció de la vila modernista 
del pintor Alfred Figueras atribuïts a Le 
Corbusier 

6 4000€ 

 
CONCLUSIONS: 
Vist la catalogació i valoració realitzada per part la pèrit d’art de la col·lecció Figueras i 
d’acord amb els propietaris de quins lots estaven disposats a vendre a partir de la taxació 
oficial, es proposa la compra d’un total de 33 lots que conformen 53 peces de mobiliari 
català i pintures de l’Alfred Figueras. Totes les peces són objecte de formar part de la 
futura Casa-Museu Figueras, ja que són mobles dissenyats per ell mateix i conformen 
l’espai en el qual va desenvolupar el seu ofici de pintor a la casa familiar de Sant Fruitós 
de Bages. 
L’import total de la compra d’aquests lots ascendeix a un total de 30.713€, import valorat 
per ser adquirits per venda directe. 
 
I pels efectes que es considerin oportuns emeto el present informe. 
Sant Fruitós de Bages, 
 
Anna Cura Subirana 
Tècnica d’arxiu   
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

5. ÀREA DE SECRETARIA  
 
 

5.1 Desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial (EXP. 1186/2018) 
 
Sobre resolució del procediment 
 
RECLAMACIÓ 
 

sol·licitant Bienvenida Lanza Navarro NIF 39278495-S 

registre 
d’entrada 

2018-E-RC-4586 
data 
registre 

06/08/2018 

 
Primer. Mitjançant provisió d’instrucció de data 15 d’octubre de 2018 es va acordar la 
notificació a la part reclamant de la inscripció al registre municipal de la reclamació, 
designació d’instructora, informació sobre el silenci administratiu i reconeixement de la 
condició d’interessat a l’asseguradora municipal, que fou degudament notificada a les 
parts interessades.  
 
Segon. En data 7 de novembre de 2018 es va emetre informe tècnic del servei, a resultes 
del qual la instrucció va emetre informe-proposta de resolució en data 28 de novembre 
de 2018, que s’adjunta com annex I, la qual fou degudament notificada als interessats, 
atorgant-se un termini d’audiència de 10 dies perla formulació d’al·legacions envers la 
mateixa, si ho consideraven del seu interès.  
 
Tercer. La companyia asseguradora de l’Ajuntament ha presentat escrit de 
posicionament envers la reclamació considerant que, a la vista de la documentació i 
informes tècnics obrants a l’expedient, l’entitat local no hauria d’assumir responsabilitat 
respecte del sinistre, per no quedar demostrat que el funcionament normal o anormal 
d’aquella hagi estat causa del dany reclamat.  
 
Quart. En data 14/12/18 la part reclamant presenta instància formulant al·legacions 
respecte a la proposta de resolució incorporada a la provisió de 28 de novembre de 
2018, manifestant el seu desacord amb la proposta de resolució, sense aportar cap altra 
prova o al·legació justificativa. Aquest document consta inscrit com entrada número 
2018-E-RC-7177. 
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Es considera que les esmentades al·legacions no poden fer variar el contingut de la 
proposta de resolució emesa per aquesta instrucció que s’incorpora com fonamentació 
de la present resolució(annex I). 
 
La Junta de Govern Local actua 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 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Desestimar les al·legacions formulades per la part reclamant i, en conseqüència, 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la sra. XXX 
mitjançant instància inscrita amb número 2018-E-RC-4586 de 06.08.18, per manca de 
nexe causal entre el dany i l’actuació de l’administració, segons la proposta de resolució 
d’instrucció que s’incorpora com annex a efectes de fonamentació. 
 
Segon. Notificar aquest acte a la reclamant i a l’asseguradora municipal. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex I 

 
 
“INFORME D’INSTRUCCIÓ sobre proposta de resolució incorporada a la provisió 
d’instrucció de 28.11.18. 
 
 
RECLAMACIÓ 
 

sol·licitant XXX NIF XXX 

registre 
d’entrada 

2018-E-RC-4586 
data 
registre 

06/08/2018 

 
Antecedents  
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I. Formulació de reclamació.  
 
Mitjançant provisió d’instrucció de data 15 d’octubre de 2018 es va procedir a acordar la 
notificació a la part reclamant de la inscripció al registre municipal de la reclamació, 
designació d’instructora, informació sobre el silenci administratiu i reconeixement de la 
condició d’interessat a l’asseguradora municipal.  
 
II. Anàlisi de l’objecte de la reclamació. 
 
El relat de fets efectuat per la part reclamant i la documentació aportada per la mateixa 
són prou clars als efectes de fer una primera valoració sobre la concurrència o no dels 
elements que configuren la responsabilitat patrimonial de l’administració, prenent en 
consideració les següents qüestions prèvies: 
 

- El relat dels fets exposats per la reclamant concreta la seva ubicació en l’àmbit 
de la via pública. 

 
- El mateix relat identifica que el resultat lesiu s’hauria produït transitant per la 

vorera de la que s’aporta la següent fotografia a la reclamació, no observant-
se a la mateixa cap desperfecte. 

 

 
 
No obstant l’anterior, per part de la instrucció es va procedir ala sol·licitud d’informe dels 
serveis afectats (manteniment de vies públiques –equip instructor 51), el qual ha estat 
emès en els següents termes: 
(Document eliminat en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals). 
 
 
(Document eliminat en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals). (Document eliminat en 
compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades 
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Personals i garantia dels drets digitals). (Document eliminat en compliment de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals). 
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II.1 Regulació. 
 
I.-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el 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 atorguen a les entitats competències en matèria de infraestructura viària i 
altres equipaments de la seva titularitat, pavimentació de les vies públiques urbanes i  
conservació de camins i vies rurals (arts. 25.2.d i 66.3.d, respectivament).  
 
II.-L’article 174 Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix 
que els ens locals responen directament dels danys i perjudicis causats als particulars 
com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’actuació de les seves 
autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts per la legislació general sobre 
responsabilitat administrativa.  
 
III.-L'article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic recull 
que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions públiques de 
tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, 
sempre que la lesió sigui conseqüència de funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, llevat dels casos de força major o de danys que el particular tingui el deure 
jurídic de suportar d’acord amb la Llei. 
 
Reitera l'article 34 de la mateixa llei que només són indemnitzables les lesions produïdes 
al particular provinents de danys que aquest no tingui el deure jurídic de suportar d’acord 
amb la llei.  
 
 
Així mateix, la qüestió també està regulada a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, quin article 81 
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estableix que els ciutadans tindran dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en 
qualsevol de llurs béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys 
que els ciutadans tinguin el deure jurídic de suportar d’acord amb la llei.  
 
II.2 Anàlisi dels elements que configuren la institució de la responsabilitat 
patrimonial. 
 
La legislació catalana presenta una novetat important en el sentit d’afegir que el dany 
al·legat pels ciutadans no pot ésser conseqüència de l’incompliment del deure genèric 
que aquests tenen d’actuar amb la diligència, responsabilitat i el respecte degut a les 
persones, institucions i els béns públics, i a altra normativa vigent (art. 81.3 de la Llei 
26/2010).  
 
La qüestió determinant és el concepte jurídic de “lesió” –que s’entén en aquest sentit 
com a dany real, constatable i provat, avaluable econòmicament, individualitzable i 
antijurídic-, així com el concepte de “deure jurídic de suportar”, que ens donarà la 
resposta a si com a conseqüència d'aquestes normes de caràcter administratiu es deriva 
una responsabilitat objectiva de l'Administració per qualsevol sinistre vinculat als serveis 
públics. 
 
En aquest sentit, i per tal de conjugar aquestes normes i principis, la doctrina i la 
jurisprudència han determinat que els requisits generals perquè neixi la responsabilitat 
patrimonial de I' administració són:  
 
a) L'efectiva realitat d'un dany avaluable econòmicament i individualitzable en relació 
amb una persona o un grup de persones, i que el particular no tingui obligació de 
suportar. 
b) Que aquest dany sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.  
c) Que existeixi una relació de causalitat entre el fet imputable a l'Administració i el dany 
sofert, i que no es doni un supòsit de força major.  
d) Que el dany sigui antijurídic, que vol dir que el particular que el pateix no tingui el 
deure de suportar-ho.  
 
L'efectiva realitat del dany produït com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics s'ha de provar, és a dir que, en tot expedient administratiu o procés judicial, els 
fets que motiven la reclamació han de ser provats, mitjançant qualsevol de les formes 
acceptades en dret.  
 
La càrrega de la prova correspon al reclamant, qui ha de provar concretament els 
següents extrems: 
 
a) Els danys o perjudicis produïts.  
b) Nexe causal entre els danys i el servei públic o I'activitat de l'Administració.  
 
 
La valoració de les proves i circumstàncies en les que suposadament s’han produït els 
danys correspon a l’òrgan instructor del procediment, havent d’ésser la valoració final 
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de dites proves i circumstàncies a càrrec de l'òrgan administratiu que ha de resoldre la 
reclamació, i en últim extrem, a l’òrgan jurisdiccional del contenciós administratiu que 
revisa la legalitat de la resolució administrativa.  
 
El nexe causal s’acredita amb la demostració que el dany causat ha estat conseqüència 
del funcionament, normal o anormal dels serveis públics, en una relació directa, 
immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui influir en 
el nexe.  
 
Tot i que la responsabilitat de l’Administració ha estat qualificada per la jurisprudència 
com un supòsit de responsabilitat objectiva, aquesta també ens assenyala que això no 
converteix a l’Administració en responsable de tots els resultats lesius que puguin 
produir-se pel simple ús d’instal·lacions públiques o que tinguin lloc amb ocasió de la 
utilització dels serveis, sinó que és necessari que aquests danys siguin conseqüència 
directa i immediata del funcionament normal o anormal d’aquella.  
 
III. Valoració de la informació aportada: 
 
Atenent a tot l’anterior, en el cas que ens ocupa, per una banda, no s’aprecia cap 
imperfecció a la vorera on presumptament ha tingut lloc l’accidenten la imatge aportada 
per la reclamant com a prova. 
 
Per altra banda, tot i que, a la data d’inspecció de l’indret per part del tècnic competent 
en matèria de manteniment i conservació de vies públiques per a la resolució del present 
procediment, s’aprecia un tram en obres per actuacions d’estesa de cablejat elèctric, el 
tram en qüestió es troba degudament senyalitzat i tancat al trànsit de vianants.  
 
Així doncs, a partir de les proves obrants a l’expedient s’ha de considerar que no és 
imputable al funcionament de l’administració el dany sofert per la persona reclamant, 
pressupòsit necessari per apreciar concurrència de responsabilitat d’aquella. 
 
IV. Proposta de resolució i audiència als interessats. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’emissió de resolució desestimant la sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial formulada per la sra.XXX, en data 6 d’agost 2018(registre 
d’entrada número 2018-E-RC-4586), per manca d’acreditació de nexe causal entre el 
dany sofert i l’activitat de l’administració.  
 
Conforme l’establert a l’article 82de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, procedeix atorgar als interessats 
un tràmit d’audiència de deu dies hàbils per presentat les al·legacions que considerin, 
abans d’elevar la present proposta de resolució a l’òrgan competent per resoldre.” 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6 ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
6.1 Acceptació de subvenció de concessió directa que atorga la Diputació de 
Barcelona, per al finançament del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
(EXP. 1869/2018) 
 
1. En data 29 de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar amb acord (núm.reg. 651/18)  el “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. En el BOPB de 4 de desembre de 2018, es publica l’anunci de l’aprovació Programa 
complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la 
concessió d'ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
3. Centre gestor: Servei Mercat de Treball. 
Objecte: Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020. Suport a la 
millora de l'ocupabilitat  (línia 1). 
Import concedit:  

- Anualitat 2019: 35.752,42 € 
- Anualitat 2020: 35.752,42 € 
- TOTAL: 71.504,84 € 

Codi XGL: 18/X/263016 
 
L’article 23 del règim de gestió de la subvenció determina, que: 
 
“Per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa és 
necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut 
atorgat, com a màxim, fins al 31 de gener de 2019.” 
 
L’article 26 del règim de gestió de la subvenció determina la forma de pagament: 
 
“La Diputació de Barcelona abonarà als ens destinataris una primera bestreta 
corresponent a l’import total concedit en la primera anualitat (2019), en el moment de 
presentar l’acceptació dels ajuts. 
 
La Diputació de Barcelona abonarà als ens destinataris una segona bestreta 
corresponent al 50% de l’import concedit en la segona anualitat (2020),prèvia 
presentació i validació de la justificació de les despeses corresponents, com a mínim, a 
l’import de la primera bestreta. 
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L’import restant es pagarà prèvia presentació i validació de la justificació de les 
despeses executades en els termes previstos en aquest règim.” 
 
4.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència 
de la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Proposo a la regidoria de Promoció Econòmica, que elevi a la Junta de Govern Local, 
els següents 
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 71.504,84€ atorgada per la Diputació de Barcelona 
per al Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i traslladar aquest acord de l’acceptació 
expressa de la subvenció a la Diputació de Barcelona a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i a la Tresoreria i l’àrea de 
Recursos Humans per al seu coneixement i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquesta 
subvenció econòmica en el concepte d’ingressos i de generació de crèdits per a 
despeses en el pressupost. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
 
- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret. 
 

 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  

7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
 
 

7.1 Serveis de redacció del Projecte de construcció d'una comissaria de la 
Policia Local (EXP. 1475/2018) 

 
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 de l’avantprojecte i del projecte bàsic per la construcció 
d’una comissaria de la Policia Local i Urbanització dels Espais Exteriors. 
 
Primer. Vista la provisió d’alcaldia de data 27 de juny de 2018, en la qual s’insta a l’inici 
dels tràmits per l’obertura del procés de licitació dels serveis de redacció de 
l’avantprojecte i del projecte bàsic per la construcció d’una comissaria de la Policia Local 
i urbanització dels espais exteriors. 

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 de l’avantprojecte i del projecte bàsic per la 
construcció d’una comissaria de la Policia Local i Urbanització dels espais exteriors, 
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 ascendeix a la quantia de 29.750,00 euros 
(IVA exclòs), més 6.247,50 d’IVA, sent un total de 35.997,50 € (IVA  inclòs), el qual es 
realitzarà amb càrrec a  
a l’aplicació pressupostària número 13 132 64015 – Projecte comissaria Policia Local.  
 
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 

 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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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 de l’avantprojecte i del projecte bàsic per la construcció d’una comissaria de 
la Policia Local i Urbanització dels espais exteriors. 
 
Segon. Autoritzar la despesa per l’import de  29.750,00 €, més 21% IVA, total de 
35.997,50 €  (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13 132 64015 – 
Projecte comissaria Policia Local. 
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  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA REDACCIÓ DE 
L’AVANTPROJECTE I DEL PROJECTE BÀSIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL I URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA REDACCIÓ DE 
L’AVANTPROJECTE I PROJECTE BÀSIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL I URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1475/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: L’objecte del contracte és prestar el servei de redacció de l’avantprojecte, i del 
projecte bàsic per la construcció d’una comissaria de la Policia Local i urbanització dels 
espais exteriors, d’acord a normativa urbanística, tècnica d’edificació, ambiental, i del 
Reglament d’obres, activitats i serveis, la coordinació de seguretat i salut en fase de 
projecte, i contindrà a més: 

▪ l’Estudi de seguretat i salut. 
▪ Presentació maqueta 3d i visualització en 3D. 

La comissaria s’ubicarà en la finca resultant Equipament del projecte de reparcel·lació 
polígon d’actuació urbanística Fàbrica Bertrand i serra (PAU.1), a l’avinguda de Bertrand 
i Serra, 16, al nucli urbà de Sant Fruitós de Bages, amb referència cadastral 
6430109DG0263S0001UO. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Les característiques tècniques, especificacions i objectius 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 de l’equipament.  
 
Justificació de la idoneïtat: segons informe emès pel Cap de la Policia Local de 28 de 
desembre de 2017. 
 
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 

                                                 
5 Només contractes de serveis 
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Classe6: administratiu 
Modalitat7: serveis 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada8: no 
Recurs especial en matèria de contractació9: no 
Tramitació: 
 Tipus10: ordinari 
 Justificació11: - 
 
Procediment: 
 Tipus12: obert 

Modalitat13: ordinari  
 Justificació del tipus14: 
Forma de selecció15:  pluralitat de criteris 
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) 
 

  

                                                 
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” 
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:   
 

- Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques. 

 

- Informe emès pel Cap de la Policia Local de 28 de desembre de 2017. 
 

- Projecte d’urbanització PAU1 antiga fàbrica Bertrand i Serra (plànols) 

- Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'antiga fàbrica Bertrand i Serra, 
aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central en sessió de 18 de novembre de 2014, publicat al DOGC de 
23/06/2015.  Es pot consultar al següent link: 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&
codintExp=266595&fromPage=load 
 

- Projecte de reparcel·lació PAU1 antiga fàbrica Bertrand i Serra (plànol finca 
resultant) 

 
S’adjunta així mateix al present plec de clàusules administratives particulars, altra 
informació de la finca on s’ha d’ubicar l’equipament, com és la relativa a cadastre i nota 
simple registral. 
 
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 

                                                 
17 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
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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.  
 
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 

                                                 
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 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 Es descriuen quines són. 
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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, en un termini d’un mes des de la formalització del contracte, 

presentarà un avantprojecte. D’ençà que l’Ajuntament li doni el vist-i-plau, el 
contractista presentarà en un termini de tres mesos el projecte d’execució 
definitiu, per la seva aprovació inicial. 

k) El projecte es lliurarà en el següent format digital: 
*.doc text (1 còpia) 
*.dwg documentació gràfica 
*. TCQ, bc3 o similar, pressupostos 
*.pdf tota la documentació signada digitalment: serà únic i estarà indexat  

 
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 

 
 
 

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

serveis. 
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RÈGIM 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 tres mesos a partir de la data de signatura del contracte. 
 
Des de la signatura del contracte, en un termini d’un mes s’haurà de presentar un 
avantprojecte. Des de l’acceptació municipal d’aquest, restarà un termini de tres mesos 
per presentar el projecte complert.  
 
L’Ajuntament facilitarà estudi geotècnic el qual es realitzarà una vegada s’hagi validat 
l’avantprojecte.  
El termini d’execució dels treballs quedarà suspès una vegada entregat l’avantprojecte 
i fins a la seva validació per part de l’Ajuntament i l’entrega del resultat del geotècnic al 
redactor. 
 
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 
 

                                                 
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. 
25 S’indica “sí” o “no”. 
26 S’indica “sí” o “no”. 
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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: 
 

  

                                                 
27 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 62 de 273 
 

 

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 

III. RÈGIM ECONÒMIC    

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:28  
- Quantia: 29.750 € 
- Mètode de càlcul aplicat: 

  
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 29.750 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 6.247,50 € 
- Amb IVA:  35.997, 50 € 
- 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: 29.750 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 6.247,50 € 
- Amb IVA: 35.997,50 € 

 
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 
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: -- 
 Possibilitat: -- 

                                                 
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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 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:  29.750 € (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) 

13 132 64015 “projecte comissaria 
policia local” 

2018 35.997,50 € 

 
FINANÇAMENT40    

Concepte: Subvenció finalista 
- 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: una vegada validat l’avantprojecte o hagin transcorregut 2 
mesos des de la seva presentació sense que s’hagi tramitat: 25% del preu del 
contracte. 

- Segon 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.  

- Tercer pagament (25 % 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. Tomás Casero Garcia, regidor de 
seguretat ciutadana; Suplent:  Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de 
serveis econòmics 

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

▪ Titular: Sr. 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.- David Pintó Sallés, administratiu 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 

                                                 
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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(modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig),  i atès que l’arquitecte 
municipal que ocupa la plaça en règim funcionarial es troba actualment en 
situació de serveis especials en altres administracions. 

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

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

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

Constitució49: No 
Definició50: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE51 

Regidoria d’adscripció52:  Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 
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 DE SOLVÈNCIA  

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. 

- Pòlissa d’assegurança i últim rebut pagat 

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

 

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 

 

Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor 
 
Inclourà:  
 
Plànols DINA3 (2 com a màxim) amb la solució proposada i 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) 

- Titulació de l’enginyer/a que s’adscrigui a l’equip redactor (si s’ofereix conforme 
els criteris de valoració) 

- 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. 

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

 
 
 

                                                 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ76 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: 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 

                                                 
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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contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en 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 (fins a 49 punts) 

 

Descripció 

 
Plànols DINA3 (2 com a màxim) amb la solució proposada i 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. Integració de la proposta en l’entorn, idoneïtat dels accessos, relació de les noves 
implantacions amb les edificacions i espais exteriors  19  punts. 

 
5.1 1.2. Qualitat arquitectònica del nou edifici. 15 punts. 

 
1.3. Aplicació de criteris de sostenibilitat energètica. 15 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 
 

15 punts.  
Formula tipus 1 
del 34.1 
DCPCAP 

 
2. Experiència del tècnic que redactarà el projecte: 

 

 
 
 
Fins a 30 punts 
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Es consideraran el número de treballs signats i realitzats en 
els últims 10 anys, que es detallen a continuació. 
 
 2.1 Projectes d’edificació de nova planta d’ús administratiu 
(ús d’acord amb l’article 251 lletra A punt 16 de les normes 
del PGOM): fins a 20 punts: 
 
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 punt per projecte fins a un 

màxim de 5 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 15 punts.  
 

En cas que els licitadors presentin una relació de treballs 
que, aplicant el barem anterior, superi els 20 punts es 
puntuarà amb aquesta puntuació màxima de 20 punts.  

 
2.2 Projectes d’edificació de nova planta d’ús públic o privat 
col·lectiu (usos d’acord amb l’article 251 lletra B punts 2 i 3 
de les normes del PGOM): fins a 10 punts: 
 
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 punt 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 6 punts. 
o Projectes superiors a 200.000 €: 5 punts per projecte fins a 

un màxim de 10 punts.  
 
En cas que els licitadors presentin una relació de treballs 
que, aplicant el barem anterior, superi els 10 punts es 
puntuarà amb aquesta puntuació màxima de 10 punts.  
 
 

 
3. Adscripció a l’equip redactor, sense cost addicional per 

l’Ajuntament, d’un enginyer/a tècnic industrial; enginyer/a 
industrial; o equivalent: 6 punts 

 

 
 
Fins 6 punts 
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Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

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

- En aquest sentit es creu convenient poder valorar 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 les principals qüestions a resoldre i les seves 
possibles solucions proposades per part dels licitadors, conforme els subcriteris 
que es detallen, 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 de redacció 
de projectes d’edificació de nova planta d’ús administratiu, públic o privat 
col·lectiu, segons el barem indicat. Així mateix s’atorga una puntuació addicional 
per l’adscripció d’un enginyer/a tècnic industrial; enginyer/a industrial; o 
equivalent també com a aspecte que pot incidir en una millor execució del 
document tècnic a redactar objecte del contracte. 
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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”. 
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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:  
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.  
 

                                                 
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”. 
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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 concorren causes que no li siguin imputables.  

 
ALTRES CLÀUSULES 

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.  
 
Sr. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de Decret 2018-
0867, de 25 de juliol, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 d’agost 
de 2018 (signat electrònicament) 
 

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

s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 

                                                 
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. 
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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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 inicial dels projectes d’urbanització i d’obres municipals 
ordinàries a l’àmbit Plaça Onze de setembre i Avinguda Jaume I (EXP. 
628/2018) 

 
Primer.  En data 18 de desembre de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RC-7269, 
BATLLE I ROIG presenta el Projecte d’urbanització de l’Avinguda Jaume I, Plaça Onze 
de Setembre i Plaça  Nouna. 
 
Segon. Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta tècnic municipal de data 21 de 
desembre de 2018. 
 
Tercer. Vist que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
Òrgan delegant: alcalde 
Data de delegació. 18 de juny de 2015 
Número de decret: 2015-0480 
Publicació BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
I. Projecte d’urbanització. 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització en l’àmbit de la Modificació puntual 
del PGOU a l’àmbit Plaça Onze de setembre i Avinguda Jaume I, redactat per Enric 
Batlle Duran, Joan Roig Duran, Ivan Sánchez Fabra i Mario Suñer Díaz, promogut per 
l’Ajuntament, el qual s’integra per raó de coherència tècnica en un únic instrument amb 
el projecte d’obres municipals ordinàries i segons determina l’article 89.6 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en 
base a l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, que s’uneix com annex a aquesta 
acte i motivació seva, havent d’incorporar-se en el document d’aprovació definitiva, les 
següents consideracions: 
 

. La disponibilitat dels terrenys afectats pel projecte d’urbanització restarà 
supeditada a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. 
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Segon. Exposar l’expedient a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de 
la darrera publicació obligatòria, d’acord amb el que disposa l’article 119.2 del DL 
1/2010, text refós de la llei d’urbanisme, mitjançant la publicació d’aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província, anunci en premsa i tauler d’anuncis, donant-se coneixement per 
mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública així com garantir la consulta 
del projecte d’urbanització per aquests mitjans a través de la seva publicació íntegre a 
la seu electrònica municipal, atès el contingut de l’article 8.5. del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Tercer . Comunicar a les empreses de subministrament de serveis per a què en el 
termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
II. Projecte d’obres municipals ordinàries. 
 
Cinquè. Aprovar inicialment les obres municipals ordinàries per urbanitzar els entorns 
de l’àmbit de la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit Plaça Onze de setembre i 
Avinguda Jaume I, redactat per Enric Batlle Duran, Joan Roig Duran, Ivan Sánchez 
Fabra i Mario Suñer Díaz, el qual s’integra per raó de coherència tècnica en un únic 
instrument amb el projecte d’urbanització,  amb un pressupost d’execució per contracte 
(PEC) de 355.967,38 € (IVA exclòs), més 74.753,15 € corresponent al 21% d’IVA, que 
sumen un import total de 430.720,53€ (IVA 21% inclòs),  havent d’incorporar-se en el 
document d’aprovació definitiva, les següents consideracions: 
 

. La disponibilitat dels terrenys afectats pel projecte d’urbanització restarà 
supeditada a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació. 

 
Sisè. . Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-
se al Butlletí Oficial de la Província i seu electrònica municipal, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
III. Comú als dos projectes. 
 
Vuitè. Declarar que respecte als acords: 
 

-L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  
-Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  

 
 

ANNEX INFORME ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  
 

8.1 Emissió d’informe de compatibilitat urbanística en sentit favorable per 
una activitat d’aparcament de camions i agència de transports 
(indústria) que es pretén emplaçar al carrer La Coma, 37 del polígon 
industrial Santa Anna. (EXP. 1265/2018) 

 
Primer. Vist l’expedient 1265/2018: 
 
Sol·licitant:   ENRIC PLANELL VILAPLANA 
Domicili:  C. La Coma, 37 (PI Santa Anna)  

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 
DNI/NIF:   39351563N 
Tipus d’expedient:   Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats 
Activitat: Aparcament de camions i agència de transports (indústria). 
Emplaçament: C. La Coma, 37 (PI Santa Anna)  

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 
Ref. cadastral:  6460702DG0266S0004UJ 
R/E:  2018-E-RC-4769 24/08/2018 
 
Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
 
Que s’emet en relació a la sol·licitud d’informe urbanístic associat a tramitació 
d’activitats per Enric planell Vilaplana, amb núm. de registre 2018-E-RC-4769 de 24 
d’agost. 
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1- Aquest informe té per objecte determinar si l’activitat d’aparcament de camions i 
agència de transports (industria), que el sol·licitant projecta dur a terme en una finca 
situada al carrer de la Coma, 37, al polígon Ind. Santa Anna III, de referència cadastral 
460702DG0266S0004UJ d’aquest municipi, és compatible amb les prescripcions 
urbanístiques vigents i amb la configuració dels serveis públics establerts per 
l’Ajuntament. Val a dir que la documentació presentada per la interessada, als presents 
efectes, es considera suficient. 
 
2- Segons dades cadastrals la fica té una superfície del sòl de 6.294 m2 i una superfície 
construïda de 4.158 m2 que conforma un edifici de naus seriades que disposa de divisió 
horitzontal, ocupant l’activitat una nau amb superfície construïda de 692 m2 i un 
coeficient de participació de 16,64%. Segons documentació aportada la superfície útil 
de l’activitat en espais tancats és de 741,00 m2. L’activitat té accés al carrer de la Coma, 
37. 
 
3- El règim urbanístic de la finca esmentada a l’apartat anterior és el que segueix: 

A. Planejament aplicable: Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-
5-96  i DOGC 27-3-98); Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del 
PGOM, (DOGC 8.02.2005); Pla Parcial Santa Anna III, aprovat definitivament 
per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 31/05/1995, 
publicat al DOGC de 22/11/1995. 

B. Modificació del Pla general d'ordenació per canviar la qualificació de sòl als 
polígons industrials Santa Anna i Serreta, aprovat definitivament per acord de la 
Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 31/08/1999 publicat al 
DOGC de 25/10/1999 i  publicació de les normes urbanístiques al DOGC de 
10/12/2007. 
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C. Règim urbanístic del sòl.  

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable, segons la següent documentació gràfica 
normativa del PGOM : Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 1.2 de la sèrie B 
1/5.000; i documentació gràfica normativa del Pla parcial : Plànol 7 Zonificació a 
escala 1/2.000.; Qualificació urbanística: Zona industrial, sistema d’ordenació 
de l’edificació d’edificació aïllada, regulada pels següents articles de les normes 
del PP: B - Zona industrial: art. 1 a 7, i articles 233 a 240 del PGOM. 

Suspensió de llicències:      Sí, veure apartat 
següent. 

Revisió del planejament en curs:     Sí. El Ple municipal, 
en sessió de data 1 de juny de 2017, va adoptar l’acord entre d’altres de modificar 
l’acord pres en sessió de data 12 d’abril de 2017, d’aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de 
Santa Anna, promogut per l’Ajuntament, i d’elevar l’e4xpedient diligenciat de la 
modificació a la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central amb la 
finalitat que resolgui la seva aprovació definitiva. L’acord d’aprovació inicial de 
15 de juliol de 2016, inclou suspendre totes les tramitacions i llicències citades a 
l’article 73.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, durant el termini de dos anys, segons l’àmbit identificat gràficament 
en el plànol S1 del document complert i del document comprensiu. No obstant 
això, d’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es 
poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentals en el règim 
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
aprovat inicialment, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es 
posi en risc l’aplicació del planejament nou, una vegada aprovat definitivament. 

La modificació de planejament plantejada no altera el règim urbanístic vigent pel 
que fa als paràmetres urbanístics aplicables a la finca i amb l’atorgament la 
llicència no es posa en risc l’aplicació del nou planejament. 

Usos urbanístics admesos:  S’admeten entre d’altres els de magatzems, usos 
industrials de categories 1ª, 2ª i 3ª segons es defineixen al pla general 
d’ordenació i en totes les seves modalitats, i 4a categoria d’acord a articles 279 
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i 281 de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació aplicant mesures 
correctores que disminueixen el nivell de pressió sonora, vibracions, perillositat 
per incendis, contaminació d’aigües residuals i atmosfèrica, fins als límits de la 
categoria inferior. 

4- Quant a l’activitat que el sol·licitant  té la intenció de dur a terme a la finca a que fan 
referència els apartats anteriors, les consideracions a posar en relleu són les següents: 

a) Capacitat dels serveis públics municipals d’atendre els requeriments de 
l’activitat: Si. 

b) Condicions d’urbanització o d’altres que s’haurien d’imposar a la llicència 
urbanística, en el seu cas: Si bé la parcel·la disposa dels serveis urbanístics 
bàsics i afronta amb una via que disposa d’enllumenat públic i està íntegrament 
pavimentada, les obres d’urbanització del sector no han estat recepcionades.  

L’edificació és existent i es bastí amb llicència municipal 23/1998 atorgada per la 
Comissió de Govern de data 1 de juny de 1998, i s’està tramitant l’expedient 
312/2017 per a la legalització d’obres no emparades en la llicència 23/1998. 
L’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix les garanties relatives a 
l’execució simultània de les obres d’urbanització i edificació: 
L’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix les garanties relatives a 
l’execució simultània de les obres d’urbanització i edificació: 

40.1 La persona promotora de les obres d’edificació a què fa referència l’article 
39 ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
mitjançant la constitució d’una garantia a disposició de l’administració actuant 
per alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contractes del sector públic. 

40.2 La quantia de la garantia a què fa referència aquest article ha de 
comprendre el 100% del cost de les obres d’urbanització pendents d’execució o, 
en el supòsit a què fa referència l’article 39.2, de la part d’aquestes obres que 
correspon suportar a la persona propietària del sòl en relació amb la finca de 
resultat adjudicada pel projecte de reparcel·lació corresponent i que es pretén 
edificar. 

40.3 L’administració actuant ha d’alliberar la garantia constituïda per la persona 
titular de la llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació quan rebi les 
obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys afectats assoleixin la 
condició de solar. L’incompliment dels terminis d’execució de les obres 
d’urbanització pendents faculta l’administració actuant per executar la garantia 
esmentada. 

L’article 41 de l’esmentat decret, estableix que la primera utilització i ocupació 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, estableix les condicions de Primera utilització i 
ocupació de les edificacions executades simultàniament a les obres 
d’urbanització 
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41.1 La primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de 
conformitat amb l’article 39 resten condicionades a l’acabament de les obres 
d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de 
l’administració actuant. 

41.2 La condició a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’advertir expressament a la 
llicència urbanística que autoritzi les obres d’edificació, com a requisit formal de 
validesa d’aquesta llicència, i ha de constar en les escriptures públiques de 
declaració d’obra nova en construcció autoritzades. També ha de constar en la 
inscripció corresponent del Registre de la Propietat d’acord amb la normativa 
aplicable. 

Per al càlcul de la fiança s’han aplicat els valors inclosos en la modificació de 
planejament en tràmit:  Pressupost d’execució per contracte de les obres 
pendents d’execució 858.636,80 € per a una superfície en zona industrial de 
377.840,04 m2, que equival a un rati de 2,27 €/m2 de sòl. Per a una parcel·la en 
zona industrial de superfície 6.294 m2, correspon una fiança de: 6.294 m2 x 2,27 
€/m2 x 100% = 14.287,38 €. 

c) Classificació de l’activitat industrial. Al tractar-se d’una activitat situada en edifici 
industrial ubicat en sòl industrial situació D, s’admeten categories 1, 2, 3 en horari 
diürn i nocturn, sense limitació de potencia instal·lada en electromotors, amb uns 
valors límits d’immixtió sonors en l’ambient exterior i interior, diürn i nocturn, de 
ED= 65 dba, EN=55 dba, ID=40 DBA i IN=35 dba, o categoria 4 sempre que 
s’apliquin mesures correctores que disminueixin el nivell de pressió sonora, 
vibracions, perillositat per incendis, contaminació d’aigües residuals i 
atmosfèrica. 

5- L’activitat que el sol·licitant té la intenció de dur a terme a la finca a que fan referència 
els apartats anteriors, no afecta a bens o drets de titularitat municipal. 
 

CONCLUSIÓ. 

Primer. L’activitat d’aparcament de camions i agència de transports (industria), que el 
sol·licitant projecta dur a terme en una finca situada al carrer de la Coma, 37, al polígon 
Ind. Santa Anna III, de referència cadastral 460702DG0266S0004UJ d’aquest municipi, 
compleix amb el règim urbanístic atribuït a la parcel·la. 

Segon. La parcel·la disposa dels serveis dels serveis públics municipals que requereix 
l’activitat. 

Tercer. Perquè la parcel·la gaudeixi de la condició de solar i es pugui posar en 
funcionament l’activitat, caldrà que es completi l’execució del planejament. La 
instal·lació per tant s’haurà d’efectuar condicionada a l’acabament de les obres 
d’urbanització pendents d’execució i de la seva recepció per part de l’ajuntament.” 

 
Tercer.- Vist que la Junta Govern Local en sessió celebrada el 1 de febrer de 2016 va 
acordar adjudicar el contracte de serveis per a la redacció dels documents per a la 
modificació puntual del planejament, i dels seus projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització dels dos sectors que formen el polígon industrial Santa Anna de Sant 
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Fruitós de Bages (procediment núm. 1362/2015). El citat contracte fou formalitzat en 
data 25 de febrer de 2016, i els treballs de redacció es troben en curs.  
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Ateses les especials circumstàncies existents al polígon de Santa Anna  
(indicades en el punt tercer de la part expositiva d’aquest acord), emetre informe de 
compatibilitat urbanística en sentit favorable per a l’activitat d’aparcament de camions i 
agència de transports (indústria), que es pretén emplaçar al carrer La Coma, 37, del 
polígon industrial Santa Anna. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
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  
 
 
 
 

8.2 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, únic criteri 
de valoració (preu més baix) i tramitació ordinària per l’execució 
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conjunta de les següents obres ordinàries:  millora de l’accés a l’àrea 
esportiva de Torroella de baix; construcció d’un porxo a l’equipament 
esportiu de Torroella de baix (EXP. 1819/2018) 

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

 Actuació IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Obres ordinàries de millora de 
l’accés a l’àrea esportiva de 
Torroella de Baix.     31.987,60 €  6.717,40 € 38.705,00 € 

Obres ordinàries per a la construcció 
d’un porxo a l’equipament esportiu 
de Torroella de Baix.     28.925,62 €  6.074,38 € 35.000,00 €  

TOTAL 60.913,22 €     12.791,78 €     73.705,00 €  

 
 
Segon. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació de les citades obres. 
 
Tercer. Vist que l’execució de les obres es realitzarà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 22 1532 61927 paviments Torroella; 22 151 60916 Zona 
esportiva Torroella.  
 
Quart. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor estimat 
possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de simplificat 
previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic 
(LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009); Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar els següents documents tècnics redactats pels serveis tècnics 
municipals amb un pressupost d’execució per contracte segons el detall següent: 
 

 Actuació IVA exclòs IVA IVA inclòs 
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Obres ordinàries de millora de 
l’accés a l’àrea esportiva de 
Torroella de Baix.     31.987,60 €  6.717,40 € 38.705,00 € 

Obres ordinàries per a la construcció 
d’un porxo a l’equipament esportiu 
de Torroella de Baix.     28.925,62 €  6.074,38 € 35.000,00 €  

TOTAL 60.913,22 €     12.791,78 €     73.705,00 €  

 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració (preu més baix) i 
tramitació ordinària per l’execució conjunta de les següents obres ordinàries: millora de 
l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de baix; construcció d’un porxo a l’equipament 
esportiu de Torroella de baix. 
 
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Quart. Autoritzar la despesa de les obres ordinàries de millora de l’accés a l’àrea 
esportiva de Torroella de Baix, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1532 61927; 
i obres ordinàries per a la construcció d’un porxo a l’equipament esportiu de Torroella 
de Baix, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 151 60916. 
 
Cinquè. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 20 dies naturals puguin presentar les proposicions 
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci al perfil del contractant. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
Annex 1- plec de clàusules administratives particulars  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES SEGÜENTS OBRES ORDINÀRIES: MILLORA DE L’ACCÉS A 
L’ÀREA ESPORTIVA DE TORROELLA DE BAIX; CONSTRUCCIÓ D’UN PORXO A 
L’EQUIPAMENT ESPORTIU DE TORROELLA DE BAIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES SEEGÜENTS OBRES ORDINÀRIES: MILLORA DE L’ACCÉS A 
L’ÀREA ESPORTIVA DE TORROELLA DE BAIX; CONSTRUCCIÓ D’UN PORXO A 
L’EQUIPAMENT ESPORTIU DE TORROELLA DE BAIX. 
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I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1819/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució conjunta de les següents obres ordinàries contingudes en la 
documentació tècnica, redactada pels serveis tècnics municipals: 
 

- Obres ordinàries de millora de l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de Baix. 
 

- Obres ordinàries per a la construcció d’un porxo a l’equipament esportiu de 
Torroella de Baix. 

 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 

- Obres ordinàries de millora de l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de 
Baix. 
L’objectiu és realitzar unes obres ordinàries pròpies de conservació i 
manteniment de l’espai públic, per dotar d’una pavimentació no polsegosa amb 
criteris estètics rústics, reforçant a nivell hidràulic per conduir l’escorrentia 
d’aigües de pluja, i dotant d’enllumenat públic l’actual zona poc o gens 
il·luminada. D’aquesta manera generarem un espai públic més confortable, 
agradable i segur.  

 
- Obres ordinàries per a la construcció d’un porxo a l’equipament esportiu 

de Torroella de Baix. 
L’objectiu és construir un petit porxo sense ús específic, amb feines pròpies 
d’edificació que no revesteix de complexitat tècnica constructiva. Bàsicament 
consisteix en treballs de moviment de terres, estructura de formigó armat, 
coberta, paviment de formigó, i unes mínimes instal·lacions d’electricitat, 
fontaneria i sanejament. D’aquesta manera dotar d’una edificació 
complementària a l’àrea esportiva per a la utilització polivalent dels seus usuaris. 
 
 

Justificació de la idoneïtat: És la que consta en la documentació tècnica. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte91:- 
 

                                                 
91 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 
Classe92: administratiu 
Modalitat93: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada94: no 
Recurs especial en matèria de contractació95: no 
Tramitació: 
 Tipus96: ordinària 
 Justificació97:- 
Procediment: 
 Tipus98: obert 

Modalitat99: simplificat 
 Justificació del tipus100: - 
Forma de selecció101:  únic criteri, preu més baix 
Admissió de variants102: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

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

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

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

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
  

                                                 
92 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
93 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). 
94 S’indicarà “sí” o “no” 
95 S’indicarà “sí” o “no” 
96 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
97 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
98 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
99 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
100 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
101 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
102 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 PRESTACIÓ103 
Existència: sí  
Enumeració:  
 

- Obres ordinàries de millora de l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de Baix. 
 

- Obres ordinàries per a la construcció d’un porxo a l’equipament esportiu de 
Torroella de Baix. 

 
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 

Admissió104: - 
Descripció105: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)106 

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. 

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

Admissió107: - 
Descripció108: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

6. S’hauran d’instal·lar els senyals precisos per a indicar l'accés a les obres i de 
circulació per l'entorn i de precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà 
les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la 
primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

 

                                                 
107 S’indica “sí” o “no”. 
108 Es descriuen quines són. 
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7. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

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

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

9. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 
manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima pels usuaris 
de la via pública. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que no interfereixen 
el normal funcionament de les activitats en l’àmbit en relació a l’accés de vehicles, 
així com del correcte i permanent accés rodat i per a vianants. Les mesures 
necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la Direcció 
d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, 
d'abonament independent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d)  Certificat de conformitat i posada en funcionament de les noves instal·lacions 
d’abastament d’aigua potable i clavegueram,  per part de l’instal·lador i 
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l’empresa concessionària municipal que explota el servei. 
e)  Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 

empreses subcontractades.  
 

13. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels 
quals no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir 
la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les 
prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  
 

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

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

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

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

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

19. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec.  
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20. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les 
mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte 
acústic, d'acord amb la legislació vigent.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC109 

 
RÈGIM PATRIMONIAL110 

Béns de domini públic afectes al servei: - 

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

serveis. 
110 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades 

de les legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

Durada màxima total: El termini per a l’execució total de les obres és de quatre mesos. 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació111: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència112: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 200.000 € 
Capital assegurat per víctima: 200.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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

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

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, 
o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 
detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT113  

Informació amb aquest caràcter: - 

                                                 
111 S’indica “sí” o “no”. 
112 S’indica “sí” o “no”. 
113 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 101 de 273 
 

 

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 

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

Descripció: 
Justificació: 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:114  
- Quantia:  60.913,22 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb les documentacions 
tècniques. 
 

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA: 60.913,22 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA:  12.791,78 € 
- Amb IVA: 73.705,00 €  
- Justificació115:  

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

  IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Obres ordinàries de millora de 
l’accés a l’àrea esportiva de 
Torroella de Baix.     31.987,60 €  6.717,40 € 38.705,00 € 

Obres ordinàries per a la construcció 
d’un porxo a l’equipament esportiu 
de Torroella de Baix.     28.925,62 €  6.074,38 € 35.000,00 €  

TOTAL 60.913,22 €     12.791,78 €     73.705,00 €  

 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU116   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 60.913,22 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 12.791,78 € 
- Amb IVA: 73.705,00 € 

 
Sistema de preus unitaris: els quins consten en el projecte. 
Descripció117: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

                                                 
114 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
115 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.  
116 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
117 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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Admissió118: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
al tractar-se d’actuacions l’àmbit de les quals és molt proper entre elles, la intervenció 
d’una pluralitat d’industrials en faria difícil la coordinació per part dels serveis tècnics 
municipals. 
Descripció i import119: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots120:  - 
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’ofertes121: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida122:  60.913,22 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 123 

Aplicació124: No 
Règim d’aplicació125: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22 1532 61927 paviments Torroella 2018 38.705,00 € 

22 151 60916 Zona esportiva Torroella 2018 35.000,00 € 

 
 
FINANÇAMENT126 

Concepte: 

                                                 
118 S’indica “sí” o “no”. 
119 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
120 S’indica “si” o “no” 
121 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 ...) 
122 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. 
123 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 
pel seu incompliment. 
124 S’indica “sí” o “no”. 
125 Indica la forma concreta com s’aplica. 
126 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
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- Partida127:  
- Denominació:  
- Import:  

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS128 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS129 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS130 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
127 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
128 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
129 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” 

o altra fórmula que s’apliqui. 
130 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’òrgan131: Junta de Govern Local 
Atribució132: per delegació. 
Delegació133: 

- 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 

Constitució134: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

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

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

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

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

municipal 
▪ Suplent 2n: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

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

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

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

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

                                                 
131 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.  
132 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
133 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
134 S’indica “sí” o “no”. 
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el Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives 
integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (modificació 27ª.Decret 
2018-0502 de 8 de maig).  

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

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

Constitució135: No 
Definició136: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE137 

Regidoria d’adscripció138:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció139: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra140: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra141: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut142: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
135 S’indica “sí” o “no”. 
136 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
137 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. 
138 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
139 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
140 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.  
141 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.  
142 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 

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

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR143 

Exigència144: No 
Descripció145: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

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

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ146  

Enumeració147:  
 
- Grup G (Vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria 
A;  o bé,  
- Grup G (Vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria 
1. 
 
- Grup C (edificacions) Subgrup 2 (estructures de fàbrica o formigó) categoria A; o bé, 
- Grup C (edificacions) Subgrup 2 (estructures de fàbrica o formigó) categoria 1; o bé, 
 
 Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real 
Decret 773/2015, de 28 d’agost. 
 
 

                                                 
143 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència 

d’alguna condició específica de capacitat. 
144 S’indica “sí” o “no”. 
145 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
146 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
147 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

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

millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import mínim de 91.369,83 
euros IVA exclòs (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de 
l’empresa 

- Justificació:  el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 60.913,22 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 91.369,83  € IVA exclòs (60.913,22 €*1,5). 
 

Solvència tècnica:    
- Requisits:  

1. Relació de les obres executades de naturalesa similar en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució i/o actes de recepció, per 
un import mínim de 91.369,83  € (IVA exclòs). 
 
Els certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
 

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

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP148 

Exigència149: No 
Descripció150: 
 

                                                 
148 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. 
149 S’indica “sí” o “no”. 
150 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP151 

Exigència152: No 
Descripció153: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)154 

Exigència155: No 
Descripció156: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)157 

Exigència158: No 
Descripció159: 
 

                                                 
151 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. 
152 S’indica “sí” o “no”. 
153 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
154 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
155 S’indica “sí” o “no”. 
156 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
157 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
158 S’indica “sí” o “no”. 
159 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: Sí  
Sobre 2160: No 
Sobre 3: 161: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

Declaració Responsable, signada pel representant legal, de compliment de requisits 
previs per a contractar, de conformitat amb el model que figura en aquest plec, com 
Annex I, mitjançant el qual declaren el següent: 

 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
del document de Declaració té la deguda representació per presentar la 
proposició i la Declaració. 

- Que l’empresa està inscrita en el Registre d’Empreses Licitadores 
(RELI/ROLECE) 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

- Que no està incursa en prohibició de contractar. 

 

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

- Proposta referent als criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtics d’acord 
amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:       
 

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

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) 
 

 

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

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ162 

Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. 
 
Termini: Conforme el quadre de la clàusula 32.2 del DCPCAP: 
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament, 
en el termini 
màxim de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en 
el perfil de 
contractant. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
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 

                                                 
162 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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elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una 
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

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

 

 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat. La valoració de la 
reducció del pressupost de licitació es valora, segons fórmula tipus 1 de la clàusula 34.1 
DCPCAP atorgant la màxima puntuació a l’empresa que ofereixi el menor preu i 
proporcionalment la resta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

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

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

 
PROVISIONAL 

Exigència163: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics164: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència165: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics166: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

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

                                                 
163 S’indica “sí” o “no”. 
164 S’indica “sí” o “no”. 
165 S’indica “sí” o “no”. 
166 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, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en 
aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de 
rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà 
d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva.  
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S’estableix que la demora dels terminis en l’execució de les obres previstes al contracte 
podrà comportar les penalitats contemplades en el DCPAP (clàusula 38) per un import 
diari de fins a 3 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que 
es regiran pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi 
els caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan 
competent. 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP167  

 

                                                 
167 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 tercers168:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar169: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació170:  - 
Pagament directe a subcontractistes171: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: - 
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.   
  
EXTINCIÓ 
Causes172:  
 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 

                                                 
168 S’indica “si “o “no”. 
169 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. 
170 

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) 
171 S’indica “si “o “no”. 
172 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 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:173   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 174 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, obres 
i activitats 
 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA175 

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

Ballesteros (signat electrònicament) 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ176 

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

fiscalització. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de Decret 
2018-0867, de 25 de juliol, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 
d’agost de 2018.(signat electrònicament) 
 

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

s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
173 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
174 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
175 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
176 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 177 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 1819/2018 
Objecte: Execució conjunta de les següents actuacions: 
 

- Obres ordinàries de millora de l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de Baix. 
 

- Obres ordinàries per a la construcció d’un porxo a l’equipament esportiu de 
Torroella de Baix. 

 
 
RÈGIM 

Classe178: administratius  
Modalitat179: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 

                                                 
177 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 
178 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
179 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és 
administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix 
el present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació 
exigida. 

- L’empresa a la qual representa consta inscrita al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI/ROLECE) 

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

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

de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).180  
 

LLOC I DATA 

 
 
 
  

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

disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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Annex 2. Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic181 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA/AUTOMÀTIC 
EXPEDIENT 

Número: 1819/2018 
Objecte: Execució conjunta de les següents actuacions: 
 

- Obres ordinàries de millora de l’accés a l’àrea esportiva de Torroella de Baix. 
- Obres ordinàries per a la construcció d’un porxo a l’equipament esportiu de 

Torroella de Baix. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

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

 
1. Reducció de preu:   
 

Pressupost de licitació: 60.913,22 € (IVA exclòs) 
 

Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa182 
 

 
 

21 %    

 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 
 

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

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

obtingut a 

                                                 
181 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 
182 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o 
similars 
equivalents) 

 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

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

Partida/capítol Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

   

   

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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8.3 Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules 

administratives que han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri de valoració (preu més baix) i tramitació ordinària per 
l’execució de les obres per diverses actuacions de senyalització 
(senyalització de la urbanització de Pineda i Reordenació de la 
senyalització viària de polígons industrials). (EXP. 1820/2018) 

 
Primer. Vistos els següents documents tècnics:  Reordenació senyalització viària de 
polígons industrials redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Xavier Casas Pujol; i 
Reordenació senyalització viaria Pineda, redactat pel Sr. Josep Pinós i Alsedà, Enginyer 
de Camins, Canals i Ports, Col·legiat 11.497, el pressupost d’execució per contracte 
dels quals ascendeix als següents imports:  
 

  IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Reordenació senyalització viària de 
polígons industrials 77.252,21 € 16.222,96 € 93.475,17 € 

Reordenació senyalització viaria 
Pineda 47.046,02 € 9.879,66 € 56.925,69 € 

TOTAL 124.298,23  26.102,62 150.400,86 € 

 
Segon. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació de les citades obres. 
 
Tercer. Vist que l’execució de les obres es realitzarà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 15 433 61930 Actuació modernització polígons; 22 150 
61919 Reordenació senyalització viaria Pineda de Bages Fase 3.  
 
Quart. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor estimat 
possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de simplificat 
previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic 
(LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009); Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
ACORDS:  
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Primer. Aprovar els següents documents tècnics amb un pressupost d’execució per 
contracte segons el detall següent: 
 

  IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Reordenació senyalització viària de 
polígons industrials 77.252,21 € 16.222,96 € 93.475,17 € 

Reordenació senyalització viaria 
Pineda 47.046,02 € 9.879,66 € 56.925,69 € 

TOTAL 124.298,23  26.102,62 150.400,86 € 

 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració (preu més baix) i 
tramitació ordinària per l’execució de les obres per diverses actuacions de senyalització 
(senyalització de la urbanització de Pineda i senyalització viària de polígons). 
 
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Quart. Autoritzar la despesa de les obres de reordenació senyalització viaria Pineda de 
Bages fase 3, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 150 61919 (Reordenació 
senyalització viaria Pineda de Bages Fase 3) i de 15 433 61930 (Actuació modernització 
polígons). 
 
Cinquè. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 20 dies naturals puguin presentar les proposicions 
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci al perfil del contractant. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

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

 

 
 

 
Annex 1-  plec de clàusules administratives particulars  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES SEGÜENTS OBRES ORDINÀRIES: REORDENACIÓ DE LA 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS RIU D’OR – CASANOVA 
I SANT ISIDRE; REORDENACIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ I 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA DEL BARRI DE PINEDA DE BAGES. DESEMBRE 2018. 
FASE 1. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ 
CONJUNTA DE LES SEGÜENTS OBRES ORDINÀRIES:REORDENACIÓ DE LA 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS RIU D’OR – CASANOVA 
I SANT ISIDRE;REORDENACIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ I 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA DEL BARRI DE PINEDA DE BAGES. DESEMBRE 2018. 
FASE 1. 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1820/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució conjunta de les següents obres ordinàries contingudes en la 
documentació tècnica, redactada pels serveis tècnics municipals, obrant en l’expedient: 
 

- Reordenació de la senyalització viària dels polígons industrials Riu d’Or – 
Casanova i Sant Isidre.  

 

- Reordenació dels sentits de circulació i senyalització viària del barri de Pineda 
de Bages. Desembre 2018. Fase 1. 

 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Pel que fa a l’actuació plantejada per a la reordenació de la senyalització viària dels 
polígons industrials Riu d’Or – Casanova i Sant Isidre, es tracta d’una millora de la 
mobilitat dels dos polígons industrials, realitzant la senyalització horitzontal i vertical i 
instal·lant les senyals de noms de carrers. El polígon Riu d’Or- Casanova ja compte amb 
la senyalització horitzontal, realitzada amb una anterior actuació. 
Aquesta dotació de senyalització augmentarà la seguretat viària tant dels usuaris dels 
vehicles com dels vianants, i millorarà la mobilitat en quant a places de minusvàlids i 
parades ràpides comercials (stop & Go Comercial) en zones estratègiques. 
En l’actualitat es tracten de polígons industrials dins la xarxa urbana de Sant Fruitós de 
Bages, amb una utilització elevada i amb un gran nombre d’empreses implantades. 
 
Pel que fa a l’actuació Reordenació dels sentits de circulació i senyalització viària del 
barri de Pineda de Bages. Desembre 2018. Fase 1, es contemplen operacions de 
senyalització horitzontal i vertical per a la fase 1 de reordenació dels sentits de circulació 
i senyalització viària, per la millora de les condicions de seguretat viària de la 
urbanització. 
 
 
 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en la documentació tècnica. 
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Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte183:- 
 
RÈGIM 

Classe184: administratiu 
Modalitat185: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada186: no 
Recurs especial en matèria de contractació187: no 
Tramitació: 
 Tipus188: ordinària 
 Justificació189:- 
Procediment: 
 Tipus190: obert 

Modalitat191: simplificat 
 Justificació del tipus192: - 
Forma de selecció193:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants194: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 50232200-2  serveis de manteniment de senyal de trànsit 
 
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). 
 

                                                 
183 Només contractes de serveis 
184 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
185 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). 
186 S’indicarà “sí” o “no” 
187 S’indicarà “sí” o “no” 
188 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
189 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
190 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
191 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
192 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
193 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
194 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 PRESTACIÓ195 
Existència: sí  
Enumeració:  
 

- Reordenació de la senyalització viària dels polígons industrials Riu d’Or – 
Casanova i Sant Isidre.  

 

- Reordenació dels sentits de circulació i senyalització viària del barri de Pineda 
de Bages. Desembre 2018. Fase 1. 

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

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió196: - 
Descripció197: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)198 

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. 

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

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 130 de 273 
 

 

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 

 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió199: - 
Descripció200: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

30. Atès que l’actuació de Reordenació de la senyalització viària dels polígons 
industrials compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona en el marc del 
Programa complementari de modernització de polígons de Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, el contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, en les immediacions de 
l’obra un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat amb les indicacions i formats 
establerts per la Diputació de Barcelona per a la senyalització d’obres finançades 

                                                 
199 S’indica “sí” o “no”. 
200 Es descriuen quines són. 
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en el marc de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i que es troben publicades en el 
següent enllaç: https://www.diba.cat/web/concerta/-/senyals-d-obra-per-a-les-
actuacions-de-la-xarxa-de-governs-locals-2016-2019 . Els cartells s’han de retirar a 
la recepció dels treballs  i segons estableixi la direcció facultativa; així S’hauran 
d’instal·lar, així mateix, els senyals precisos per a indicar l'accés a les obres i de 
circulació per l'entorn i de precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà 
les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la 
primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

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

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

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

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

33. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 
manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima pels usuaris 
de la via pública. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que no interfereixen 
el normal funcionament de les activitats en l’àmbit en relació a l’accés de vehicles, 
així com del correcte i permanent accés rodat i per a vianants. Les mesures 
necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la Direcció 
d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, 
d'abonament independent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instal·lador autoritzat (i si s’escau el projecte tècnic signat per tècnic competent) 
en relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una 
Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de subministrament elèctric 
a nom de l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora indicada. 

i)  Certificat de conformitat i posada en funcionament de les noves instal·lacions 
d’abastament d’aigua potable i clavegueram,  per part de l’instal·lador i 
l’empresa concessionària municipal que explota el servei. 

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

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

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

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

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

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

41. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a 
disposició de la Direcció Facultativa. 
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42. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre 
TIC/241/2003, entre d’altres que siguin necessàries). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC201 

 
RÈGIM PATRIMONIAL202 

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

Durada màxima total: El termini per a l’execució total de les obres és de 3 mesos. 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació203: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència204: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 200.000 € 
Capital assegurat per víctima: 200.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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

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

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 

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

serveis. 
202 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. 
203 S’indica “sí” o “no”. 
204 S’indica “sí” o “no”. 
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Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, 
o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 
detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT205  

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

Descripció: 
Justificació: 

  

                                                 
205 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:206  
- Quantia:  124.298,23 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb les documentacions 
tècniques. 
 

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA: 124.298,23 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA:  26.102,62 € 
- Amb IVA: 150.400,86 €  
- Justificació207:  

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

  IVA exclòs IVA IVA inclòs 

Reordenació senyalització polígons 77.252,21 € 16.222,96 € 93.475,17 € 

Reordenació senyalització viaria 
Pineda 47.046,02 € 9.879,66 € 56.925,69 € 

TOTAL 124.298,23  26.102,62 150.400,86 € 

 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU208   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 124.298,23 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 26.102,62 € 
- Amb IVA: 150.400,86 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció209: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
 
 
 

                                                 
206 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
207 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.  
208 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
209 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió210: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
al tractar-se d’actuacions d’una mateixa naturalesa, la intervenció d’una pluralitat 
d’industrials en faria difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 
Descripció i import211: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots212:  - 
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’ofertes213: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida214: 124.298,24 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 215 

Aplicació216: No 
Règim d’aplicació217: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

15 433 61 930 Actuació modernització 
polígons 

2018 93.475,17 € 

22 150 61919 Reordenació senyalització 
viaria Pineda de Bages Fase 3 

2018 56.925,69 € 

 
 
 

                                                 
210 S’indica “sí” o “no”. 
211 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
212 S’indica “si” o “no” 
213 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 ...) 
214 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. 
215 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 

pel seu incompliment. 
216 S’indica “sí” o “no”. 
217 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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FINANÇAMENT218 

Concepte: 
- Partida219: 76184 
- Denominació: diputació subvenció programa modernització polígons  

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS220 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS221 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS222 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
218 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
219 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
220 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
221 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” 

o altra fórmula que s’apliqui. 
222 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 139 de 273 
 

 

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 

IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan223: Junta de Govern Local 
Atribució224: per delegació. 
Delegació225: 

- 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 

Constitució226: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

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

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

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

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

municipal 
▪ Suplent 2n: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

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

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

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

- Es designa al Sr. Sergi 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 

                                                 
223 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.  
224 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
225 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
226 S’indica “sí” o “no”. 
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el Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives 
integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (modificació 27ª.Decret 
2018-0502 de 8 de maig).  

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

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

Constitució227: No 
Definició228: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE229 

Regidoria d’adscripció230:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció231: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra232: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra233: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut234: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
227 S’indica “sí” o “no”. 
228 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
229 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. 
230 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
231 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
232 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.  
233 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.  
234 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 

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

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR235 

Exigència236: No 
Descripció237: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

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

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ238  

Enumeració239:  
 
- Grup G (Vials i pistes) Subgrup 5 (senyalitzacions i abalisaments vials) categoria A;  o 
bé,  
- Grup G (Vials i pistes) Subgrup 5 (senyalitzacions i abalisaments vials) categoria 1. 
   
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real 
Decret 773/2015, de 28 d’agost. 
 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

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

millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import mínim de 

                                                 
235 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència 

d’alguna condició específica de capacitat. 
236 S’indica “sí” o “no”. 
237 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
238 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
239 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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186.447,34  euros IVA exclòs (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del 
DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de 
l’empresa 

- Justificació:  el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de  186.447,34 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de  € IVA exclòs (124.298,23  €*1,5). 
 

Solvència tècnica:    
- Requisits:  

1. Relació de les obres executades de naturalesa similar en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució i/o actes de recepció, per 
un import mínim de 186.447,34 € (IVA exclòs). 
 
Els certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
 

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

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP240 

Exigència241: No 
Descripció242: 
 

                                                 
240 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. 
241 S’indica “sí” o “no”. 
242 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP243 

Exigència244: No 
Descripció245: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)246 

Exigència247: No 
Descripció248: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)249 

Exigència250: No 
Descripció251: 
 

                                                 
243 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. 
244 S’indica “sí” o “no”. 
245 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
246 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
247 S’indica “sí” o “no”. 
248 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
249 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
250 S’indica “sí” o “no”. 
251 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 2252: No 
Sobre 3: 253: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 
Declaració Responsable, signada pel representant legal, de compliment de requisits 
previs per a contractar, de conformitat amb el model que figura en aquest plec, com 
Annex I, mitjançant el qual declaren el següent: 
 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
del document de Declaració té la deguda representació per presentar la 
proposició i la Declaració. 

- Que l’empresa està inscrita en el Registre d’Empreses Licitadores 
(RELI/ROLECE) 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

- Que no està incursa en prohibició de contractar. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

- Proposta referent als criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtics d’acord 
amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:       
 

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

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) 
 

 

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

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ254 

Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. 
 
Termini: Conforme el quadre de la clàusula 32.2 del DCPCAP: 
Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i exclusivament, 
en el termini 
màxim de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en 
el perfil de 
contractant. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
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 

                                                 
254 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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elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una 
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

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

 

 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris de 
valoració. 
 
La valoració de la reducció del pressupost de licitació es valora, així mateix, segons 
fórmula tipus 1 de la clàusula 34.1 DCPCAP atorgant la màxima puntuació a l’empresa 
que ofereixi el menor preu i proporcionalment la resta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri Descripció Puntuació 
màxima: 

Fórmula 

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

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

 
PROVISIONAL 

Exigència255: no 

Quantia (€): - 

Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics256: - 

Justificació de la seva exigència: - 

 

DEFINITIVA 

Exigència257: sí 

Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 

Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics258: - 

Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 

- Forma: - 

- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de recepció 

parcial: - 

Justificació en cas de no exigència: - 

 

TERMINI DE GARANTIA 

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

                                                 
255 S’indica “sí” o “no”. 
256 S’indica “sí” o “no”. 
257 S’indica “sí” o “no”. 
258 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

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

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

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

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

 

d) Seran infraccions molt greus: 
 

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

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

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

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

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

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

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- 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.  
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- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense 
esmenar-la. 

 
e) Seran infraccions greus:  

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Seran infraccions lleus:  

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

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

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

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

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

preu anual del contracte. 
e) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
f) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

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

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

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en 
aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de 
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rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà 
d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva.  
 
S’estableix que la demora dels terminis en l’execució de les obres previstes al contracte podrà 

comportar les penalitats contemplades en el DCPAP (clàusula 38) per un import diari de fins a 3 

euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 

 

El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin 

alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran pels 

seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters de 

delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent. 

 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP259  

 

                                                 
259 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 tercers260:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar261: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació262:  sí 
Pagament directe a subcontractistes263: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: Es prohibeix la 
subcontractació de les tasques pròpies de senyalització horitzontal viària (pintura).   
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.   
  
EXTINCIÓ 
Causes264:  
 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
260 S’indica “si “o “no”. 
261 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. 
262 

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

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

 
Serveis tècnics municipals:265   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 266 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, obres 
i activitats 
 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA267 

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

Ballesteros (signat electrònicament) 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ268 

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

fiscalització. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de Decret 
2018-0867, de 25 de juliol, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 
d’agost de 2018.(signat electrònicament) 
 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
265 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
266 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
267 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
268 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 269 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 1820/2018 
Objecte: Execució conjunta de les següents actuacions: 

- Reordenació de la senyalització viària dels polígons industrials Riu d’Or – 
Casanova i Sant Isidre.  

 

- Reordenació dels sentits de circulació i senyalització viària del barri de Pineda 
de Bages. Desembre 2018. Fase 1. 

 
RÈGIM 

Classe270: administratius  
Modalitat271: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

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

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

                                                 
269 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 
270 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
271 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és 
administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- L’empresa a la qual representa consta inscrita al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI/ROLECE) 

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

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

de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).272  
 

LLOC I DATA 

 
 
 
  

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

disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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Annex 2. Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic273 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA/AUTOMÀTIC 
EXPEDIENT 

Número: 1820/2018 
Objecte: Execució conjunta de les següents actuacions: 
 

- Reordenació de la senyalització viària dels polígons industrials Riu d’Or – 
Casanova i Sant Isidre.  

 

- Reordenació dels sentits de circulació i senyalització viària del barri de Pineda 
de Bages. Desembre 2018. Fase 1. 

 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

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

 
1. Reducció de preu:   
 

Pressupost de licitació: 124.298,23 € (IVA exclòs) 
 

Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa274 
 

 
 

21 %    

 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 
 

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

 

                                                 
273 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 
274 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a 
partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o 
similars 
equivalents) 

 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

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

Partida/capítol Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

   

   

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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8.4 Redacció del Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram 
al polígon industrial Casa Nova (fase 2 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla 
director) (EXP. 1867/2018) 

 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor de serveis per la redacció del projecte 
executiu de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Casa Nova (fase 
2 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla director de clavegueram de Sant Fruitós de  Bages, 
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.  Vist que aquesta actuació es troba inclosa en el marc de l’ajut concedit per part 
de la Diputació de Barcelona corresponent a la línia de suport a projectes específics en 
el Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
Quart. 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 de serveis per la redacció del projecte executiu de 
les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Casa Nova (fase 2 de l’actuació 
2 de l’Avanç del pla director de clavegueram de Sant Fruitós de  Bages, a favor  de 
Gestió d’enginyeria serveis i arquitectura Gesa, S.L. , CIF: B-60566627, per un import 
de 8.062,00 euros (IVA exclòs), més 1.693,02 euros d’IVA, total de 9.755,02 euros (IVA 
21% inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 1, i 
assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 9.755,02 euros (IVA 21% inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15 433 61930 actuació modernització polígons. 
 
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: 
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- 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  
 
 

8.5 Redacció del Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram 
al polígon industrial Sant Isidre (fase 3 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla 
director). (EXP. 1868/2018) 

 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor de serveis per la redacció del projecte 
executiu de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (fase 
3 de l’actuació 2 de l’Avanç del pla director), 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.  Vist que aquesta actuació es troba inclosa en el marc de l’ajut concedit per part 
de la Diputació de Barcelona corresponent a la línia de suport a projectes específics en 
el Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
Quart. 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 de serveis per la redacció del projecte executiu de 
les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (fase 3 de l’actuació 
2 de l’Avanç del pla director), a favor  de Tecplan enginyeria i urbanisme, S.L. , CIF: B-
17926601, per un import de 5.430,26 euros (IVA exclòs), més 1.140,36 euros d’IVA, total 
de 6.570,62 euros (IVA 21% inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que 
consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta 
de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.570,62 euros (IVA 21% inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15 433 61930 actuació modernització polígons. 
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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  
 

8.6 Declarar deserta la licitació i imposició de penalitat a l’empresa 
proposada com adjudicatària en el marc de l’expedient de contractació 
núm. 798/2018; i aprovació, de nou, de l’expedient de contractació i plec 
de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres 
contingudes en el projecte executiu d’intervencions al camp de futbol 
municipal fase 2A – nou edifici bar (exp. 1873/2018) (EXP. 798/2018) 

 
Primer. En data 8 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient 
de contractació, així com el plec de clàusules administratives particulars, per a 
l’adjudicació de les obres incloses en la Fase 2A Nou edifici bar, contingut en el Projecte 
d’intervencions al camp de futbol municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Vist que, segons certificació obrant a l’expedient, ha concorregut al procediment 
l’empresa Bricdeu 10 SL. 
 
Tercer. En data 16 de novembre de 2018, es reuneix la mesa de contractació per tal de 
procedir a l’obertura dels sobres: es procedeix a l’obertura del sobre 1 i seguidament a 
l’obertura del sobre 2. En relació al contingut del sobre 2, la mesa,  comptant amb la 
validació del vocal tècnic de la mateixa, li atorga una puntuació de 12,5 punts.  
 
La mesa procedeix a l’obertura del sobre 3, prèvia aplicació de les credencials per part 
dels custodis, el qual conté l’oferta econòmica, segons annex 2 del plec de clàusules 
administratives particulars, en els següents termes: 

- El licitador ofereix dins el pressupost ofert l’execució de les obres de la FASE 2A 

- El licitador ofereix realitzar les obres per un import d’adjudicació de 306.300,44 
€, més 64.323,09 €, total de 370.623,53 € (IVA inclòs). 

- S’adjunta Estudi econòmic desglossat per partides, i Pla de treball. 
 
Quart. Atès l’exposat en el punt anterior, la mesa de contractació va acordar elevar a 
l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de 
l’empresa Bricdeu 10 SL, amb NIF número B66998691, per un import d’adjudicació de 
306.300,44 € més 64.323,09 € total de 370.623,53 € (IVA inclòs), prèvia presentació de 
la documentació relacionada en l’article 150.2 de la LCSP, si s’escau i garantia definitiva, 
d’acord amb l’oferta presentada, prèvia validació pels serveis tècnics municipals per tal 
de comprovar la seva adequació al projecte tècnic. 
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Cinquè. En data 21 de novembre de 2018, (2018-S-RC-4652) es cursa requeriment a 
l’empresa Bricdeu 10, S.L., per a la presentació de la documentació acreditativa de la 
solvència econòmica, financera i tècnica i presentació de la garantia definitiva, el qual 
es rebut en data 22 de novembre de 2018. 
 
Sisè. El 7 de desembre de 2018 (2018-E-RC-6950), l’empresa Bricdeu 10, S.L., presenta 
la documentació en resposta al requeriment de data 21 de novembre de 2018, així com 
també diposita l’import de la garantia definitiva.  
 
Setè. Atès que mitjançant la documentació presentada, l’empresa acredita la solvència 
econòmica exigida en el PCAP en l’apartat “V.Contractista”. No obstant, pel que fa a la 
solvència tècnica aquesta es defineix en el plec de clàusules administratives particulars 
de la següent manera: 
 

“Solvència tècnica:    
Requisits:  
1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució i/o actes de recepció, pels següents imports mínims:  
- 400.000 euros (IVA exclòs) en obres executades en equipaments públics 
municipals. 
- 80.000 euros (IVA exclòs) en obres d’urbanització. 
 
Els certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats.” 

 
Vuitè. Atès que l’empresa Bricdeu, 10 S.L., ha presentat com a justificació de la 
solvència tècnica una relació d’obres amb un import facturat superior a 400.000 euros 
més IVA, però les quals no es corresponen amb la tipologia d’obra exigida en el PCAP 
per acreditar la solvència tècnica (obres executades en equipaments pública municipals; 
i obres d’urbanització). No acredita, per tant, la solvència tècnica exigida en el PCAP. 
 
Novè. Vist el disposat en l’article 150.2 segon paràgraf de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, pel que s’aprova la Llei de Contractes del sector públic, segons el qual “De 
no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia provisional, si s’hagués constituït, sense perjudici de 
l’establert en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71”. 
 
Desè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
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- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Declarar deserta la convocatòria per la licitació del contracte per a l’execució de 
les obres incloses en la Fase 2A Nou edifici bar, contingut en el Projecte d’intervencions 
al camp de futbol municipal de Sant Fruitós de Bages, aprovada per la Junta de Govern 
Local en sessió de 8 d’octubre  de 2018 (expt. 798/2018), atès que l’únic licitador que 
ha concorregut no ha acreditat disposar en la seva totalitat de la solvència exigida. 
 
Segon. Exigir a l’empresa Bricdeu 10, S.L. CIF B66998691 el pagament de l’import de 
9.655,88 € que es correspon amb el 3% del pressupost base de licitació sense IVA, en 
concepte de penalitat de conformitat amb l’article 150.2 segon paràgraf de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, pel que s’aprova la Llei de Contractes del sector públic. 
 
Tercer. Retornar a l’empresa Bricdeu 10, S.L. l’import de 15.315,02 € dipositat 
mitjançant transferència bancària en concepte de garantia definitiva.  
 
Quart. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària, 
per la contractació de les obres contingudes en el Projecte d’intervencions al camp de 
futbol municipal de Sant Fruitós de Bages. (expedient núm. 1873/2018). 
 
Cinquè. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Sisè. Autoritzar la despesa per l’import de 321.862,85 € (IVA exclòs), més 21% d’IVA, 
total de 389.454,04 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.342.63206 Reforma 
camp de futbol municipal. 
 
Setè. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 26 dies naturals puguin presentar les proposicions 
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci al perfil del contractant. 
 
Vuitè. Condicionar la present resolució al contingut de l’autorització de la Mancomunitat 
de Municipis del Bages pel Sanejament en relació al projecte amb els condicionants 
recollits en L’acord d’aprovació definitiva del projecte adoptat per la Junta de Govern 
Local en sessió de 8.10.2018. 
 
Novè. Disposar que l’adjudicació del contracte resta condicionada i per tant, no podrà 
adoptar-se, fins que l’Ajuntament no disposi de l’esmentada autorització per part de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. 
 
Desè. Notificar els presents acords a l’empresa Bricdeu 10 SL, als serveis tècnics 
municipals i l’àrea d’intervenció-Tresoreria. 
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Onzè. Declarar que: 
 

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

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

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

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

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1873/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució de la fase 2A “Nou edifici bar” del Projecte executiu d’intervencions 
al camp de futbol municipal, el qual s’ha aprovat inicialment per la Junta de Govern Local 
de data 21 de maig de 2018.  L’actuació es troba ubicada al Camí del Camp de Futbol 
S/N, dins la parcel·la amb referència cadastral 6626203DG0262N0001TU, de titularitat 
municipal. El projecte s’aprova en unitat d’acte en la mateixa resolució que aprova el 
present plec de clàusules administratives, si bé condicionant-se al contingut de 
l’autorització sol·licitada a la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. 
 
Les intervencions que defineix el projecte, s’han dividit en 7 fases (PEC IVA exclòs):  
 
Fase 1:   Reforma de l’edifici d’oficines   141.782,16 € 
Fase 2A:  Nou edifici bar     321.862,85 € 
Fase 2B:  Mobiliari nou bar   71.645,21 € 
Fase 2C: Urbanització exterior bar  29.030,94 € 
Fase 3:  Entrada recinte esportiu  108.170,35 € 
Fase 4:  Urbanització camins d’accés  61.084,38 € 
Fase 5:  Reforma pista poliesportiva   25.409,43 € 
 
En concret l’abast del present plec de clàusules administratives particulars és l’execució 
de les obres de la fase 2A “nou edifici bar”.  
 
Fase 2A:  Nou edifici bar    321.862,85 € 
 
Així mateix, com a millores d’aquesta licitació es podrà oferir per part dels licitadors 
l’execució de la Fase 2C (urbanització exterior bar) sense cost addicional per 
l’Ajuntament, contemplada i valorada en el projecte tècnic en 29.030,94 €, d’acord amb 
el què s’estableix en la clàusula VIII, criteris d’adjudicació. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: la fase 2- nou edifici de bar i espai 
berenador, emmarcada dins el projecte executiu intervencions al camp de futbol de Sant 
Fruitós de Bages” pretén generar un nou espai de servei ubicat en una  nova posició 
estratègica dins del recinte, de manera que permeti regenerar circulacions d’usuaris 
interns i externs per tal de millorar-ne l’ús i evitar solapaments. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Projecte. 
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Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte275:- 
 
RÈGIM 

Classe276: administratiu 
Modalitat277: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada278: no 
Recurs especial en matèria de contractació279: no 
Tramitació: 
 Tipus280: ordinària 
 Justificació281:- 
Procediment: 
 Tipus282: obert 

Modalitat283: ordinari 
 Justificació del tipus284: - 
Forma de selecció285:  pluralitat de criteris 
Admissió de variants286: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 4500000 “construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents” 
 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

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

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

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
 

                                                 
275 Només contractes de serveis 
276 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
277 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). 
278 S’indicarà “sí” o “no” 
279 S’indicarà “sí” o “no” 
280 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
281 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
282 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
283 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
284 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
285 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
286 S’indicarà “sí” o “no” 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 186 de 273 
 

 

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 

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

INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ287 
Existència: sí  
Enumeració: Projecte executiu d’intervencions al camp de futbol municipal. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

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

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió288: - 
Descripció289: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)290 

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 

Admissió291: - 
Descripció292: - 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Originals del certificat de instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per 
instal·lador autoritzat (i si s’escau el projecte tècnic signat per tècnic competent) 
en relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una 
Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de subministrament elèctric 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 189 de 273 
 

 

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 

a nom de l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora indicada. 
n) Certificat de conformitat i posada en funcionament de les noves instal·lacions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 190 de 273 
 

 

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 

necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC293 

 

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

serveis. 
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RÈGIM PATRIMONIAL294 

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

Durada màxima total: El termini per a l’execució de la fase 2A és de cinc (5) mesos, a 
comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.   
 
En cas que el contractista hagi ofert l’execució addicional d’alguna de les fases, el 
termini d’execució serà el següent:  
 
OPCIÓ  TRAMS 
A  fase 2A   5 mesos 
B  fase 2A + 2C  5,5 mesos   
  
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació295: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència296: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 600.000 € 
Capital assegurat per víctima: 600.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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

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

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

                                                 
294 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. 
295 S’indica “sí” o “no”. 
296 S’indica “sí” o “no”. 
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PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, 
o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 
detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT297  

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

Descripció: 
Justificació: 

  

                                                 
297 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:298  
- Quantia: 321.862,85 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

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

- Sense IVA: 321.862,85 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 67.591,20 € 
- Amb IVA: 389.454,04 € 
- Justificació299: d’acord amb el “Projecte intervencions al camp de futbol 
municipal de Sant Fruitós de Bages”. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU300   

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

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció301: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió302: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
al tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria difícil 
la coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 
Descripció i import303: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots304:  - 
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: -- 

                                                 
298 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
299 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.  
300 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
301 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
302 S’indica “sí” o “no”. 
303 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
304 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’ofertes305: Segons es descriu als criteris 
d’adjudicació. 
Tipus de sortida306:   321.862,85 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 307 

Aplicació308: No 
Règim d’aplicació309: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22.342.63206 Reforma camp de futbol 
municipal 

2018 389.454,04 € 

 
FINANÇAMENT310 

Concepte: 
- Partida311: 91100 
- Denominació: préstec amb Diputació de Barcelona 
- Import: 175.000 € 

 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS312 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS313 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 

                                                 
305 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 ...) 
306 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. 
307 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 

pel seu incompliment. 
308 S’indica “sí” o “no”. 
309 Indica la forma concreta com s’aplica. 
310 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
311 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
312 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
313 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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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 PREUS314 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
314 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’òrgan315: Junta de Govern Local 
Atribució316: per delegació. 
Delegació317: 

- 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 

Constitució318: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

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

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

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

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

municipal 
▪ Suplent 2n: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

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

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

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

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

                                                 
315 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.  
316 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
317 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
318 S’indica “sí” o “no”. 
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el Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives 
integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (modificació 27ª.Decret 
2018-0502 de 8 de maig).  

 

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

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

Constitució319: No 
Definició320: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE321 

Regidoria d’adscripció322:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció323: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra324: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra325: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut326: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
319 S’indica “sí” o “no”. 
320 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
321 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. 
322 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
323 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
324 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.  
325 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.  
326 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 CONTRACTAR327 

Exigència328: No 
Descripció329: - 
 
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 

 
CLASSIFICACIÓ330 

Enumeració331:  
 
- Grup C (edificacions) Subgrup 4 (ram de paleta, arrebossats i revestiments) categoria 
2 
 
Justificació: segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal el 
qual s’annexa a l’acord d’aprovació inicial del projecte per la Junta de Govern Local de 
21 de maig de 2018, i efectuada una minoració en la categoria exigida atès el valor 
estimat del contracte objecte de la present licitació. 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

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

millor exercici dins dels tres últims disponibles, per un import mínim de 400.000 
euros IVA exclòs (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de 
l’empresa 

- Justificació:  el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 321.862,85 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 482.794,27 € (321.862,85€*1,5). 
 

Solvència tècnica:    
- Requisits:  

                                                 
327 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència 

d’alguna condició específica de capacitat. 
328 S’indica “sí” o “no”. 
329 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
330 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
331 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució i/o actes de recepció, per un import mínim de 
400.000 € en obres d’edificació de naturalesa similar. 

 
Els certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 
 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
 

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

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP332 

Exigència333: No 
Descripció334: 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP335 

Exigència336: No 
Descripció337: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)338 

Exigència339: No 
Descripció340: 
 
 
 
 

                                                 
332 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. 
333 S’indica “sí” o “no”. 
334 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
335 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. 
336 S’indica “sí” o “no”. 
337 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
338 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
339 S’indica “sí” o “no”. 
340 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)341 

Exigència342: No 
Descripció343: 

                                                 
341 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
342 S’indica “sí” o “no”. 
343 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 2344: Sí 
Sobre 3: 345: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

- Declaració responsable mitjançant Document europeu únic de contractació 
(DEUC). 

 

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 

 

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

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 1.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà: 
 

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

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

 

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

 
 

                                                 
344 S’indica “sí” o “no”. 
345 S’indica “sí” o “no”. 
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ346 

Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

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

                                                 
346 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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https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
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comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

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

 
 

Ordre Descripció  Puntuació 
màxima 

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

25 punts 

 
 

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

 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 1. Realització de més obra 
 
El licitador haurà d’executar de forma obligatòria les obres contingudes en  la Fase 2A 
“nou edifici bar” per l’import detallat en l’apartat III Dades econòmiques. Addicionalment, 
en la seva oferta podrà oferir realitzar  la Fase 2C (urbanització exterior bar), sempre 
dins del preu del contracte, sense cap dret econòmic addicional. L’oferiment de 
l’execució de la citada fase 2C sense cost addicional per l’Ajuntament es puntuarà amb 
50 punts. 

   
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 2. Reducció del preu 
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Es puntuaran per aquest criteri només aquelles ofertes que hagin ofert executar la Fase 
2C sense cost addicional per l’Ajuntament.   
 
Aquesta reducció del preu es puntuarà segons la fórmula de la clàusula 34.1 del tipus 
1, del DCPCAP; i la puntuació màxima serà de  25 punts. 
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració 
entre els quals un d’avaluable segons judici de valor. 
 
En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres 
que s’han de portar a terme per tal de poder assegurar el bon desenvolupament en la 
fase d’execució de les mateixes. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima 
de 25 punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és un percentatge òptim per 
avaluar el coneixement de les obres per part dels licitadors i puntuar en aquest sentit les 
ofertes que acreditin aquest valor afegit. S’estableix així mateix que la nota mínima a 
obtenir en l’avaluació del criteri de valor és 12,5 punts per tal de contribuir en l’elecció 
d’una oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  
 
S’estableix com a criteris de valoració automàtic l’assumpció dins l’import de licitació, 
sense cost addicional per part de l’Ajuntament i a càrrec del contractista, de la fase 2C 
(urbanització exterior del bar) definida en el propi projecte tècnic. 
 
L’execució d’aquesta millora que implicaran prestacions accessòries pel contractista 
tenen plena relació amb l’objecte del contracte doncs es tracta d’execució d’una fase 
projectada i definida en el propi recinte esportiu del camp de futbol i/o als seus accessos 
.S’estableix, així mateix en el present plec de clàusules la ponderació automàtica que 
farà incrementar la valoració de les ofertes. 
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VIII. GARANTIES 

PROVISIONAL 

Exigència347: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics348: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència349: sí 
Quantia: 5% del preu ofert (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics350: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

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

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

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

                                                 
347 S’indica “sí” o “no”. 
348 S’indica “sí” o “no”. 
349 S’indica “sí” o “no”. 
350 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

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

LCSP, aquest plec, 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.  

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

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

 
g) Seran infraccions molt greus: 

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

actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  
- Retard en els terminis d’execució 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.  
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- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense 
esmenar-la. 

 
h) 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.  

 
i) Seran infraccions lleus:  

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

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

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

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

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

preu anual del contracte. 
h) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
i) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

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

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

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
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 
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perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar 
a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia 
definitiva.  
 
S’estableix que la demora dels terminis en l’execució de les obres previstes al contracte 
podrà comportar les penalitats contemplades en el DCPAP (clàusula 38) per un import 
diari de fins a 3 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que 
es regiran pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi 
els caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan 
competent. 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP351  

 

                                                 
351 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 tercers352:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar353: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació354:  sí 
Pagament directe a subcontractistes355: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: Es prohibeix la 
subcontractació de les tasques pròpies de paleteria (capítol d’enderrocs, tancaments i 
divisòries, i paviments) 
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.   
  

                                                 
352 S’indica “si “o “no”. 
353 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. 
354 

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) 
355 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ 
Causes356: S’estableixen els següents percentatges d’obra executada com a calendari 
de fites de la fase 2A, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig:  
 

- Durant els dos primers mesos d’execució serà del 40%.  

- Durant els 4 primers mesos d’execució, serà del 80%. 
 

- En els 5 mesos d’execució, 100 % 
 
En el cas que el licitador ofereixi en la seva oferta una reducció del termini d’execució, 
els percentatges d’obra executada seran els proporcionals al termini contractual. 
 
Les presents fites s’estableixen com a causa d’extinció prevista en el contracte i que 
operarà automàticament sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú. 
 
En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat 
des del punt referit a la fita incomplerta. 
 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
ALTRES CLÀUSULES 

  

                                                 
356 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. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 212 de 273 
 

 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:357   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 358 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, obres 
i activitats 
 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA359 

☒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’INTERVENCIÓ360 

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

fiscalització. Sr. Josep González Ballesteros, interventor per delegació, en virtut de 
Decret 2018-0867, de 25 de juliol, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de 6 d’agost de 2018. 
(signat electrònicament) 
 

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

s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
357 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
358 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
359 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
360 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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Annex 2. Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic361 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila, 1 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA/AUTOMÀTIC 
EXPEDIENT 

Número: 1873/2018 
Objecte: Execució de la fase 2A “Nou edifici bar” del Projecte executiu de les 
intervencions al camp de futbol municipal 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 1 

 
El licitador ofereix dins del pressupost d’adjudicació realitzar addicionalment: 
(marcar l’opció escollida) 
 
□ A Fase 2A  (0 punts) 
□ B Fase 2A+2C (50 punts) 
 
 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ 2 

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

Pressupost de licitació: 321.862,85 € 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

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

Partida/capítol Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

   

   

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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8.7 Aprovació del contracte menor de serveis per l’assistència tècnica 
d’enginyeria de la direcció facultativa, per la fase 2A Nou Edifici Bar del 
Projecte Intervencions al camp de futbol municipal. (EXP. 1709/2018) 

 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor de serveis per l’assistència tècnica 
d’enginyeria de la direcció facultativa, per la fase 2A Nou Edifici Bar del Projecte 
Intervencions al camp de futbol municipal., 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.  Vist que es sotmet a la l’aprovació de la Junta de Govern Local en reunió 
extraordinària de data 28.12.2018, l’aprovació de la declaració de desert de l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària, per la contractació de les obres 
contingudes en el Projecte d’intervencions al camp de futbol municipal de Sant Fruitós 
de Bages (expedient núm. 798/2018); i l’aprovació d’un nou expedient de contractació 
per a l’execució de les citades obres (expedient núm. 1873/2018). 
 
Quart. 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 de serveis per l’ l’assistència tècnica d’enginyeria 
de la direcció facultativa, per l’execució de la fase 2A Nou Edifici Bar del Projecte 
Intervencions al camp de futbol municipal, a favor de Santamaria Arquitectes, S.L, CIF 
B-65709917, per un import de 9.000,00 euros (IVA exclòs), més 1.890,00 euros d’IVA, 
total de 10.890,00 euros (IVA 21% inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta 
que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-
proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 10.890,00 euros (IVA 21% inclòs) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.342.63206. 
 
Tercer. Condicionar el present acord a l’efectiva adjudicació del contracte per a 
l’execució de les obres de la fase 2A Nou Edifici Bar del Projecte Intervencions al camp 
de futbol municipal, que es tramita en el marc de l’expedient de contractació núm. 
1873/2018. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
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Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Sisè. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi 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  
 
 

9. ÀREA DE MEDI AMBIENT   
 

9.1 Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages i 
l’Agrupació de Defensa Forestal Pla del Bages, en la prevenció i extinció 
d’incendis i altres actuacions de conservació del medi natural. (EXP. 
1799/2018) 

 
Primer. Atès que els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del 
municipis, que poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest. 
 
Segon. Atès que  les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) 
contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats 
privades amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i 
que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El 
principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals 
és el profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat 
 
Tercer. Atès que present conveni es centra en la col·laboració de les parts, en la 
prevenció i extinció d’incendis i altres actuacions de conservació del medi natural als 
boscos del terme municipal de Sant Fruitós del Bages. 
 
Tercer. Atès que l’esmentat conveni és d’interès per aquest Ajuntament. 
 
Quart. Atès que aquest Ajuntament té atribuïdes les competències sobre prevenció i 
extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que 
preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant:  L’Alcalde 
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- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
 
S’ACORDA 
 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
i l’ADF Pla de Bages, en matèria de prevenció i extinció d’incendis i altres actuacions de 
conservació del medi natural del terme municipal de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de 3.500,00€ € amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents, de l’any 2018, amb càrrec a la partida 16 1721 48924. 
La justificació queda garantida amb la memòria adjuntada com Annex referent a les 
actuacions realitzades durant l’any 2018. 
 
Tercer. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’ADF Pla de Bages. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria. 
 
Setè. Declarar que: 

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

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DEL BAGES I 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PLA DE BAGES, EN LA PREVENCIÓ I 
EXTINCIÓ D’INCENDIS I ALTRES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL MEDI 
NATURAL.  

 
 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DEL BAGES, representat per l'alcalde, l'Il·lm. Sr. 
Joan Carles Batanés Subirana, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Josep 
González Ballesteros. 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PLA DE BAGES, representada pel 
president, Sr. Oriol Tarragó Costa, nomenat en l’assemblea general d’associats 
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celebrada en data 22 de novembre de 2017, en nom i representació d’aquesta entitat. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ De caràcter general. 

1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, 
que poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest. 

2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que 
preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 
25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, 
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós 
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

 
3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 

addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones 
forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
(DOGC 2022 de 10.3.1995). 

4. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la 
Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter 
eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el 
territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els 
incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita 
contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual 
desenvolupen la seva activitat. 

5. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels 
programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En 
aquest punt es va constatar l’interès d’Ajuntaments i ADF per a mantenir el 
marc de col·laboració establert en l’esmentat conveni. 

6. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva 
Disposició addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per 
qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats 
vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa 
en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.  

7. El present conveni es centra en la col·laboració de les parts, en la prevenció i 
extinció d’incendis i altres actuacions de conservació del medi natural als 
boscos del terme municipal de SANT FRUITÓS DEL BAGES. 

8. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les 
entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de 
prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de 
fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les 
condicions continguts en el pla, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per 
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l’Administració. 
 
 

En virtut del que precedeix, les parts consideren que existeix un interès recíproc per 
col·laborar conjuntament en el desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni. 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni la col·laboració entre l’Ajuntament de SANT 
FRUITÓS DEL BAGES en endavant l’Ajuntament), l’ADF Pla de Bages (en  endavant 
l’ADF), en matèria de prevenció i extinció d’incendis i altres actuacions de 
conservació del medi natural, als boscos del terme municipal de SANT FRUITÓS 
DEL BAGES. 

 
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament 

 
a) Aprovar l’aportació econòmica d’aquest exercici per tal que l’ADF pugui 

desenvolupar els compromisos del present conveni, que es fixa per aquest 
any en una quantitat de 3.500,00 €. 

 
Tercer.- Compromisos de l’ADF 
 
Els compromisos generals de l’ADF són: 

 
a) L’ADF col·laborarà en les següents actuacions: 

- En cas d’incendi forestal, sempre al costat dels professionals en la matèria. 
- En la realització de campanyes de reforestació dels terrenys afectats, en el 
seu cas. 

- Divulgació entre els propietaris forestals i veïns del municipi per al foment 
del     respecte del bosc, prevenció i lluita contra els incendis forestals. 

 
b) Cooperar, en la mesura que es disposi de voluntaris, amb el servei de 

seguretat ciutadana, emergències i protecció civil, en tasques de: 
- Suport logístic, durant l’activació d’algun dels Plans d’Actuació Municipal, 

com es poden activar en casos de nevades, inundacions i altres fenòmens 
naturals adversos, previ requeriment de l’Ajuntament.  

- Suport logístic en la cerca o localització de persones perdudes en zona 
forestal. 

 
c) Comunicar la localització dels hidrants danyats a l’extraradi del municipi. 
 
d) Informar als Serveis Tècnics municipals, de l’estat dels camins forestals i del 

municipi, en el cas que es requereixi algun tipus d’actuació de manteniment o 
millora, així com els abocaments incontrolats que es puguin trobar. 
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e) Col·laborar amb l’Ajuntament en actes públics de caràcter festiu, sempre que 
es prevegi una insuficiència de recursos de l’Ajuntament i previ requeriment 
d’aquest, com poden ser els actes de foc i aigua de la festa major o altres 
actes festius. 

 
f) L’ADF es compromet a justificar els ingressos i les despeses mitjançant 

l’aprovació dels corresponents balanços i pressupostos anuals, als quals té 
informació directa el representant de l’Ajuntament a la Junta Directiva.  

 
S’adjunta com Annex una memòria amb les actuacions realitzades durant l’any 2018 
que afecten directe o indirectament a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Quart Pressupost 
 
L’aportació de l’Ajuntament  és de 3.500,00€ . 
 
Cinquè.  Finançament, pagament i forma de justificació 
. 
L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de 3.500,00€, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents, de l’any 2018, amb càrrec a la partida 
16.1721.48924, un cop es presenti la sol·licitud per l’ADF. 
La justificació queda garantida amb la memòria adjuntada com Annex referent a les 
actuacions realitzades durant l’any 2018.  

 
Sisè.- Vigència 
 
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 
de desembre de l’any 2018. 

 
Setè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal 
i, en especial, les contingudes a l’article 13 i concordants de la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així 
com les previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016. 

 
Vuitè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i 
els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
Qualsevol modificació dels continguts del present conveni, haurà de ser aprovada 
pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 

 
Novè.- Causes de resolució 
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Són causes de resolució del present conveni: 
▪ La no realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
▪ La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
▪ L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 

de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que 
correspongui a la/les part/s complidora/es.  

▪ L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
▪ La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
▪ Qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
 

Desè.- Marc normatiu 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la 
disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 
 

Onzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 

Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis, que és accessible des 
del Portal de la Transparència. 

 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 
 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, a SANT 
FRUITÓS DEL BAGES, en la data que s’assenyala en les corresponents signatures. 
 
 
El president de l’ADF  
Pla de Bages 
 

L’Alcalde El secretari municipal 

Oriol Tarragó Costa           Joan Carles Batanés 
Subirana          

Josep Gonzàlez 
Ballesteros 

 
 
 
ANNEX II 
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C/Castelladral, 5-7 (Pol. Ind. els Dolors-Palau Firal) 

NIF:  G58377110 

08243 Manresa (Barcelona) 

 

MEMÒRIA  

Les actuacions dutes a terme a la població de Sant Fruitós del Bages durant l’any 2018 
per l’ADF Pla de Bages han estat les següents: 

27/05/2018  PREVENTIU EMBARRADA 

24/06/2018  PREVENTIU CASTELL DE FOCS (ROSALEDA) 

28/06/2018  COL·LABORACIÓ CORRE AIGUA  

01/07/2018  PREVENTIU PIROTÈCNIA  

06/07/2018  CORRE AIGUA INFANTIL FESTA MAJOR 

També es va fer petició de que la festa dels 30 anys es fes a la vostra població, ja que 
també es celebrava els 10 anys de la vostra Policia Local. 

21/04/2018  LA FESTA DELS 30 ANYS DE L’ADF PLA DE BAGES  

Durant l’any s’ha fet la implantació del Nou Protocol d’Actuació a les ADFs del Bages i 
Moianes. Aquest protocol es va iniciar a la nostra ADF, i com que ens funciona 
organitzativament, ja que fa 4 anys que l’estem utilitzant i millorant en cada moment i 
actuació, doncs s’ha fet extensiu a totes aquelles ADFs de la nostra zona, que ho han 
demanat.  

Per fer la implantació d’aquest Nou Protocol d’Actuació, s’han fet moltes reunions amb 
les juntes d’aquestes ADFs. 

També s’ha fet formació amb tots els voluntaris, que si han apuntat, de la nostra ADF, 
conjuntament amb els voluntaris de les ADFs del Bages i Moianes, per posar 
coneixements en comú. 

A continuació us adjuntem la relació de les jornades de formació que s’han fet durant 
aquest any i a les diferents poblacions: 

13/01/2018 I. JORNADA TÈCNICA SANITÀRIA A MANRESA. 

23/02/2018 II. JORNADA PRACTICA AMB BOMBERS ALS CLAPERS. 

24/02/2018  II. JORNADA PRACTICA AMB BOMBERS A AVINYÓ. 

17/03/2018  III. JORNADA TÈCNICA I PRACTICA DE TRANSMISSIONS I 
CARTOGRAFIA A SANTA MARIA D’OLÓ. 
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14/04/2018  IV. JORNADA TÈCNICA I PRÀCTICA DE SEGURETAT EN ELS 
INCENDIS I COM UTILITZAR LES MOTOSERRES A SANT QUIRZE 
DE SAFAJA. 

05/05/2018 V. PRÀCTIQUES FORESTALS AMB MOTOSERRA AL BOSC DEL 
SUANYA. 

19/05/2018 VI. PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ CAMPANYA FORESTAL A LA MASIA 
ROQUETA. 

09/06/2018  VII. SIMULACRE DE COORDINADORS DE GRUPS A BALSARENY. 

Totes aquestes jornades es poden consultar a la pàgina: 
https://photos.app.goo.gl/GaSUhQUyGoCGu1JKA 

A part de la formació s’han fet preventius a la base, per preparar material, repassar i 
practicar tots els coneixements adquirits en les jornades i també s’han fet practiques 
sobre el terreny. A continuació es detallen tots els que s’han fet: 

28/02/2018  PREVENTIU A BASE 

06/06/2018  REUNIÓ A BASE COMENÇAMENT CAMPANYA 

23/06/2018  PRÀCTIQUES DE CONDUCCIÓ 

28/06/2018  PRÀCTIQUES DE CONDUCCIÓ 

02/07/2018  PRÀCTIQUES DE CONDUCCIÓ 

03/07/2018  PRÀCTIQUES DE CONDUCCIÓ 

04/07/2018  PRÀCTIQUES AMB  VEHICLES DE L’ADF 

06/07/2018  PRÀCTIQUES  AMB  VEHICLES DE L’ADF 

09/07/2018  PRÀCTIQUES AMB CAMIÓ DE L’ADF 

12/07/2018  PRÀCTIQUES A BASE 

14/07/2018  PRÀCTIQUES A BASE 

17/07/2018  PRÀCTIQUES CONDUCCIÓ 

18/07/2018  PRÀCTIQUES CONDUCCIÓ 

26/07/2018  PRÀCTIQUES A BASE 

16/08/2018  PRACTIQUES A BASE 

28/08/2018  PRACTIQUES GRAF SOBRE TERRENY 

Aquestes son totes les actuacions que s’han fet durant aquest any 2018 i que estan 
relacionades directa o indirectament amb la vostra entitat. 

 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
10 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS   
 
10.1 Aprovació de la concreció de les fitxes i documents per als exercicis 2018 
i 2019 al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca – Serveis Socials Bàsics 
i polítiques d’Igualtat, 2016-2019 (EXP. 1851/2018) 
 
Primer.- Per acord de Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2016, es va aprovar 
la adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca – Serveis Socials Bàsics i 
polítiques d’Igualtat, 2016-2019. 
 
Al pacte vuitè del esmentat conveni s’estableixen els efectes econòmics, la vigència del 
mateix, així com que anualment es procedirà a la revisió actualització i aprovació, si 
s’escau, dels annexes o fitxes programes que continguin ajustos econòmics i 
programàtics necessaris per al correcte desenvolupament del conveni. 
 
Segon.- El Consell Comarcal del Bages, en data 11 de desembre de 2018 (registre 
d’entrada 2018-E-RC-7053) comunica a aquet ajuntament que en sessió plenària de 26 
de novembre de 2018, ha aprovat la concreció de les fitxes per als exercicis 2018 i 2019 
de l’esmentat Conveni, havent de formalitzar l’ajuntament la seva aprovació per tal de 
procedir a la distribució de la subvenció econòmica que s’estableix a la fitxa 1. 
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: 3 de juliol de 2015 

 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la concreció de les fitxes i documents per als exercicis  2018 i 2019: 
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Annex 1: Mapa de la zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del 
Bages (ABSSC) 
 
Fitxa 1: Serveis Socials Bàsics corresponents a Sant Fruitós de Bages. 
 
Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis. 
 
Fitxa 3: Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages. 
 
Segon.- Remetre al Consell Comarcal del Bages certificat de l’aprovació, juntament amb 
un exemplar de les fitxes i documents degudament signats i comunicar-lo a les àrees 
d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer .- Significar que:  
 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
11 ÀREA D’ESPORTS  
 
 
11.1 Autorització esportiva, per la celebració de la 22a. Marxa del Terme al seu 
pas pel terme de municipal  (EXP. 1798/2018) 
 
Primer. Vista la instància i documentació presentada per Jose Ayala Mateo, en 
representació del Grup Excursionista Posa’t en Marxa (registre d’entrada 2018-E-RC-
6902 de 4 desembre i el  2018-E-RC-6963 del 7 de desembre) en la qual sol·licita 
autorització per realitzar la 22a. Marxa del Terme que tindrà lloc diumenge 27 de gener 
del 2019, que enguany es dedicarà als “Tres tombs”, fer ús de la Sala Polivalent del 
Nexe-Espai de Cultura el mateix dia de 5:00 a 15:00 hores per la validació i venda de 
tiquets i per ús de magatzem; així  cessió de material municipal, ús pista bosquet i 
caseta, la col·laboració de la Policia Local i ús d’un vehicle municipal.  També es sol·licita 
la col·laboració de protecció civil i ADF. 
 
Es preveu l’assistència de 2.700 persones. 
 
Segon. Aquesta activitat es realitza tradicionalment dins del actes de la Festa Major 
d’Hivern del municipi, i ha estat informada, per la Comissió de coordinació en espais 
públics municipals en data 17.12.2018, obrant a l’expedient. 
 
Tercer. Vista la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i el seu Reglament de desplegament (Decret 112/2010, 
de 31 d’agost) i el  Decret 58/2010 de 4 de maig d’entitats esportives de Catalunya, que 
estableix en el seu articulat que els ajuntaments han de condicionar l’atorgament de la 
llicència al fet que el peticionari compleixi determinats requisits tals com, que es tingui 
concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil, 
disposar del servei preventiu sanitari i si es tracta de proves esportives que transcorren 
per diferents termes municipals, també caldrà l’autorització de l’òrgan competent d’acord 
amb l’àmbit afectat. 
 
Quart. Vista la instrucció aprovada per la Junta de Govern Local de 23.12.2013 respecte 
la utilització d’ús de vehicles de propietat municipal a entitat locals. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
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- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, prèvia es proposa al regidor d’esports, que elevi a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents   
 
ACORDS:  
 
Primer. Atorgar a l’entitat Grup Excursionista Posa’t en Marxa, autorització per la 
realització de l’activitat de la 22a. Marxa del Terme, subjecte a la vigent normativa i 
particularment al Decret 112/2010 de 31 d’agost, que es celebrarà diumenge 27 de 
gener de 2019, amb sortida al Bosquet a les 8:00 i arribada al mateix lloc a les 15:00 h, 
(veure Annex dels recorreguts) amb el compliment dels següents condicionants: 
 

• 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. 

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

 

• L’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 2 setmanes abans amb el servei 
de Policia local per tal de coordinar l’activitat. 

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

• En cas de fer foc, l’organitzador haurà de disposar de l’autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya. 

• L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja dels espais per on 
hagi passat la caminada, una vegada finalitzat l’activitat, i haurà de respondre 
dels danys i perjudicis que s puguin ocasionar. 

 
Segon. Per part de Policia Local es gestionarà la presència, d’efectius de voluntaris de 
Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages. 
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En quan a la presència de l’ADF, serà la mateixa entitat organitzadora qui haurà de 
tramitar aquest assumpte. 
 
Tercer. L’organitzador haurà de posar-se en contacte amb el màxim temps possible 
amb Policia Local, per tal que aquests amb la col·laboració de Serveis Tècnics i Brigada 
puguin coordinar la senyalització necessària per aquesta activitat.  
 
Quart. Cedir el material municipal següent en forma de subvenció en espècie: 
 
Escenari 4 x 3m. 
Taules de plàstic (les necessàries per deixar al Busquet) 
40 Taules de fusta (deixar al Bosquet) 
20 Cadires de fusta (deixar al Bosquet) 
60 Tanques de plàstic i/o metàl·liques (deixar al Bosquet) 
8 contenidors d’envasos 
8 Contenidors de rebuig 
8 Contenidors d’orgànica 
3 cabines de serveis higiènics  (l’organitzador haurà d’indicar la seva ubicació) 
10 Carpes (*)  
 
(*) Les carpes es sol·licitaran al Consell Comarcal del Bages. Per l’entrega i retorn 
d’aquestes caldrà l’entitat organitzadora reculli/retorni el material al lloc indicat pel 
Consell Comarcal del Bages. 
 
Cessió de vehicle municipal segons el decret obrant en l’expedient. 
 
Cinquè. Atorgar llicència per a l’ús de la sala polivalent del Nexe-Espai de Cultura, 
diumenge 27 de gener de 2019 de 5:00 a 15:00 hores. 
 
Sisè. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant i comunicar a la Brigada municipal, 
Policia Local i Serveis Tècnics (Asensi Palacios), per al seu coneixement i efectes. 
 
Setè. Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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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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12 ÀREA DE JOVENTUT  
 
 
12.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per al finançament del Contracte 
Programa de Joventut 2017-2019  (Addenda 2018/2019) (EXP. 1881/2018) 
 
 

1. Mitjançant  Decret de l’Alcalde de data 01.02.18, número: 2018/0119 es va aprovar 
l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, per al finançament del Contracte Programa de Joventut 2017-2019 
(exp. 943/2017). 

 
2. Atès que s’ha rebut comunicació (registre d’entrada 2018-E-RC-7011, de 10 de 
desembre) del Consell Comarcal de Bages de l’acord del Ple del Consell, de data 26 de 
novembre de 2018, el qual en la seva part expositiva motiva i justifica l’acord adoptat,  
aprovant: 
- La concreció d’atorgament econòmic per als exercicis 2018 i 2019 al Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 
habitants de la comarca que van sol·licitar el suport, en matèria de joventut 2017-2019. 
- Donar trasllat del present acord als municipis perquè en el seu cas n’acordin la seva 
aprovació.  
 
L’aportació econòmica  que el Consell Comarcal del Bages destinarà, a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, de 8.120,00 €, per cadascuna de les anualitats, es concreta en  
l’Addenda 2018-2019 de concreció al conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’organització i el 
finançament del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Bages, 
en matèria de joventut 2017-2019, que degudament diligenciat s’adjunta perquè 
l’ajuntament acordi la seva aprovació. 
 
3. Atès que és voluntat d’aquest ajuntament disposar d’aquest instrument per al compliment 
dels objectius exigibles a tota administració pública en les seves actuacions en aquesta 
matèria. 
 
 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: 3 de juliol de 2015  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.-  Aprovar l’Addenda 2018-2019 de concreció al conveni marc de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Bages i l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’organització 
i el finançament del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Bages, 
en matèria de joventut 2017-2019, la minuta de la qual s’annexa al present acord 
  
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages i comunicar-lo a 
les àrees d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Declarar que:  

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

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

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

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

Annex.- ADDENDA 2018-2019 DE CONCRECIÓ AL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DEL 
CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I LA 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES I EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
2017-2019. 

 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Agustí Comas i Guitó, com a President del Consell Comarcal del 
Bages actuant en nom i representació de la corporació, en virtut de les competències que 
li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. 
Maria Llum Bruno Garcia, secretària d’aquest Consell Comarcal..  

 
I d’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde-President de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les 
competències que li atribueix la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, assistit en 
aquest acte per la Sr. Josep González Ballesteros, secretari d’aquest Ajuntament.  
 
En la condició que intervenen, totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest addenda al conveni, i a aquests efectes  
 
EXPOSEN  
 
Primer. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Bages, en data 26 de setembre de 2016, van signar un contracte programa 2016-2019 per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, on s’estableixen els criteris, 
les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el 
contracte programa.  
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Segon. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al període 2017-2019 
va ampliar el contracte programa incloent-hi la matèria de joventut dels municipis de menys 
de 20.000 habitants.  
 
Tercer. Que el Consell Comarcal del Bages va signar conveni de col·laboració en matèria 
de joventut per al període 2017-2019 amb aquells municipis de la comarca de menys de 
20.000 habitants que així ho van sol·licitar.  
 
Quart. Que en data 2 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va signar el 
conveni d’acord entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament en matèria de joventut 
2017-2019.  
 
Cinquè. Que en data 29 d’octubre de 2018 el Consell Comarcal del Bages va aprovar 
l’addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal 
del Bages, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 20 
 
ACORDEN  
 
Primer. Objecte  
 
El Consell Comarcal del Bages destinarà, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
l’aportació econòmica de 8.120,00€ (vuit mil cent vint euros) establerta per al 2018 i 
l’aportació de 8.120,00€ (vuit mil cent vint euros) establerta per al 2019 en l’addenda del 
contracte programa 2018-2019 signada entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Bages.  
 
Segon. Justificació  
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a justificar, anualment, davant del 
Consell Comarcal del Bages la despesa de l’import pressupostat en la fitxa de sol·licitud 
mitjançant un document de justificació econòmica signat per la interventor/a segons el 
model i en el termini que li comuniqui el Consell Comarcal.  
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a justificar, anualment, tècnicament 
les accions desenvolupades davant del Consell Comarcal del Bages; segons el model i en 
el termini que li comuniqui el Consell Comarcal.  
 
Tercer. Vigència de l’addenda  
 
L’addenda té vigència fins el 31 de desembre de 2019.  
 
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda.  

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 14:25 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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