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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 7 de gener de 2019 és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 1/2019 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ...................... 7 de gener de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Cristian Marc Huerta Vergés i Sra. Cristina 
Murcia Caraballo.  
 
Excusa la seva assistència: Sr. Tomàs Casero García  
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 7 de gener de 2019, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació. Així mateix, es va acordar per unanimitat la inclusió dels assumptes 
sobrevinguts proposats. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

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

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció -  

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

  

1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i de la 
Regidoria de Serveis Econòmics (anys 2018 i 
2019) 

48/2018 
59/2019 

3 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

2. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

2.1 Aprovació de concessió d’ajudes d'urgència 
social 

1833/2018 7 

2.2 Aprovació de concessió d’ajudes d'urgència 
social. 

1841/2018 
1876/2018 

8 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 Aprovació de l’expedient de contractació i plec 
de clàusules administratives particulars per a la 
realització d'operacions patrimonials per al 
foment d'activitats amb persones 
discapacitades: Lot 1 Cessió d'ús del Teatre 
Casal Cultural i concessió de domini públic de 
les aules de l'escola de música en el marc de la 
inserció de persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial; Lot 2: Constitució d'un dret 
de superfície per el desenvolupament d'un 
centre educatiu o assistencial que desenvolupi 
usos previstos en el planejament per a persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial 

673/2018 10 

S2 Autoritzar el canvi de recorregut de la 22a. 
Marxa del Terme al seu pas pel terme de 
municipal  

1798/2018 40 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.  

  
 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció 
 
 

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

  
1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i de la Regidoria de Serveis 
Econòmics (anys 2018 i 2019) (exp. 48/2018 i 59/2019) 
 
ANY 2018 
 

 

DECRET DATA NÚM.  EXP. ASSUMPTE 

2018-1559 
21/12/2018 
14:49 

1874/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 
1874/2018 de RELACIÓ DE 
FACTURES número de relació 
O/2018/280 i O/2018/282.  

2018-1560 
21/12/2018 
15:12 

1778/2018 

Aprovació  de gratificacions per serveis 
extraordinaris i hores extraordinàries i 
dels desplaçaments corresponents al 
mes de novembre 2018 (nòmina 
DESEMBRE) 

2018-1561 
21/12/2018 
15:12 

872/2017 

Aprovació de la certificació número 4 i 
última 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”.  

2018-1562 
21/12/2018 
15:14 

1336/2018 

Aprovació de la certificació i factura 
corresponent a les obres de 
reasfaltament de carrers any 2018 fase 
2.   

2018-1563 
21/12/2018 
19:35 

1826/2018 
Extinció de la comissió de serveis d’un 
agent de policia local (funcionari) 

2018-1564 
21/12/2018 
19:40 

1374/2017 
Convocatòria de la comissió 
organitzadora de l’Any pintor Alfred 
Figueras 2018 pel 24 de gener de 2019 

2018-1565 
21/12/2018 
20:21 

1036/2018 
Atorgament de llicència urbanística de 
parcel.lació de una finca en dues 
parcel.les  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 4 de 43 
 

 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

2018-1566 
24/12/2018 
8:25 

1343/2017 

Convocatòria de la Comissió de 
seguiment i avaluació del contracte de 
gestió del servei de la residència i centre 
de dia de la gent gran de Sant Fruitós de 
Bages. 

2018-1567 
24/12/2018 
8:26 

1844/2018 
Incoació procediment sancionador de 
trànsit (relació 18055228) 

2018-1568 
24/12/2018 
8:28 

1845/2018 
Incoació procediment sancionador de 
trànsit (relació 18055638) 

2018-1569 
27/12/2018 
9:40 

637/2016 
Declaració de finalització de 
procediment i arxivament de l’ expedient 

2018-1570 
27/12/2018 
13:18 

58/2014 

Revocació de llicència municipal 
d’establiments fixos oberts al públic 
d’espectacles públics i activitats 
recreatives ordinàries. Inici de 
procediment. 

2018-1571 
27/12/2018 
13:20 

1444/2018 

Aprovació del pla de seguretat i salut del 
contracte per l’execució de les obres 
contingudes en el “Projecte de reforma 
de la insta.lació de climatització de 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
(fase 3)” (primera planta) 

2018-15721 
27/12/2018 
14:22 

667/2018 
Aprovació de la justificació i ordenació 
de pagament del conveni subvencional 
amb l’APAES.  

2018-1573 
27/12/2018 
14:22 

769/2018 
Atorgament de subvenció nominativa a 
l'Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, 
exercici 2018  

2018-1574 
27/12/2018 
14:58 

1779/2018 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de DESEMBRE 
2018 

2018-1575 
27/12/2018 
15:00 

1877/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 3 de gener de 2019 

2018-1576 
27/12/2018 
15:01 

1879/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de  Serveis a la 
Ciutadania de 3 de gener de 2019 

2018-1577 
27/12/2018 
15:02 

1878/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals  de 3 de gener de 2019 

2018-1578 
27/12/2018 
15:04 

1843/2018 

Ordre d’execució adreçada al propietari 
d’una parcel.la del terme municipal 
degut al creixement d’arbres ocupant la 
via pública.  

                                                 
1 Aquest decret consta anomenat erròniament com a “proposta de decret”. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 5 de 43 
 

 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

2018-1579 
27/12/2018 
15:06 

1798/2018 
Utilització per cessió d’ús a entitats 
locals de vehicles de propietat municipal  

2018-1580 
27/12/2018 
15:09 

1735/2018 
Incoació de procediment sancionador 
per tinença animals domèstics (acta 
528/2018) 

2018-1581 
28/12/2018 
9:00 

952/2018 

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

2018-1582 
28/12/2018 
9:31 

1872/2018 
Convocatòria de la sessió extraordinària 
i urgent de la Junta de Govern Local pel 
dia 28 de desembre de 2018. 

2018-1583 
28/12/2018 
9:51 

1102/2017 

Aprovació de la factura número 18275 
pel servei de direcció 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. Expedient 1102/2017 

2018-1584 
28/12/2018 
9:54 

1887/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d'obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 1887 
/2018 de relació de factures, núm. de 
relació O/2018/290 

2018-1585 
28/12/2018 
10:54 

408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius de 
les bestretes de caixa fixa, constituïda a 
favor de l’Alcaldia, del 13 de novembre 
al 28 de desembre del 2018, i de la 
Tresoreria municipal durant el mateix 
període, així com el reconeixement de 
les obligacions resultants. 

2018-1586 
28/12/2018 
10:54 

1589/2018 

Aprovació de la factura 18-U-44 
corresponent al 10% dels honoraris per 
la redacció d’un instrument de 
planejament urbanístic que reestructuri 
els sistemes d’espais lliures i 
equipaments de l’àmbit l’Hostal de 
Pineda de Bages i de Can Figueras. 

2018-1587 
28/12/2018 
10:54 

567/2017 

Aprovació de la factura número 331 dels 
treballs facultatius del projecte 
d’urbanització i reparcel·lació en l’àmbit 
de la Modificació Puntual de 
planejament de la plaça Onze de 
setembre – Jaume I i entorn. 
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2018-1588 
28/12/2018 
15:10 

1663/2018 

Aprovació definitiva del Projecte per 
l’adequació de la planta baixa i primera 
com a Museu Municipal de l’immoble 
situat al carrer Padró 6-8 i 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, 
pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària per l’execució de les 
obres contingudes en la Fase 1 del 
“Projecte per l’adequació de la planta 
baixa i primera com a Museu Municipal 
de l’immoble situat al carrer Padró, 6-8”. 

2018-1589 
28/12/2018 
15:16 

1870/2018 
Autorització de compactació de 
lactància i altres permisos  

2018-1590 
28/12/2018 
18:50 

1630/2017 

Justificació de la subvenció nominativa a 
l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós i 
reintegrament de quantitats no 
justificades.  

  
ANY 2019 
 

Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 
expedient 

Assumpte 

2019-0001 
02/01/2019 
7:07 

1509/2017 

Procés participatiu per escollir els noms 
de les places situades entre Ctra/ de Vic, 
C/ Joan XXIII i C/ Albéniz i la situada al C/ 
Verge de Juncadella de Pineda de Bages 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
2. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
2.1 Aprovació de concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1833/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 7129/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de cada 
una de les sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi 
de Sant Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, 
aprovades per el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

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

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import Ajuda Concepte 
Forma  
de Pagament 

095/2018 1833/2018 
 
XXX 
 

120,00€ Alimentació 
Compte  
corrent usuari 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció perquè formalitzi els pagaments aprovats en el mateix. 
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Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
2.2 Aprovació de concessió d’ajudes d'urgència social (exp. 1841/2018 i 
1876/2018) 

 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrada núm. 7154; 7313/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2019, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de cada 
una de les sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi 
de Sant Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, 
aprovades per el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 
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S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 187,24€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

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

096/2018 1841/2018 XXX 37,24€ Medicació 
Compte corrent 
Farmacia 
Fuentes 

098/2018 1876/2018 XXX 150,00€ Lloguer Compte corrent 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció perquè formalitzi els pagaments aprovats en el mateix. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 10 de 43 
 

 

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 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
   
S1 Aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives 
particulars per a la realització d'operacions patrimonials per al foment d'activitats 
amb persones discapacitades: Lot 1 Cessió d'ús del Teatre Casal Cultural i 
concessió de domini públic de les aules de l'escola de música en el marc de la 
inserció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial; Lot 2: 
Constitució d'un dret de superfície per el desenvolupament d'un centre educatiu 
o assistencial que desenvolupi usos previstos en el planejament per a persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial (exp. 673/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol donar recolzament i abordar 
l’aspecte assistencial que afecta a les persones que pateixen d’alguna discapacitat ja 
sigui física, psíquica o sensorial. 
 
Segon. Atès que es considera que aquest recolzament es pot fer efectiu mitjançant la 
instrumentalització de la cessió d'ús del Teatre Casal Cultural i concessió de domini 
públic de les aules de l'escola de música; i la constitució d'un dret de superfície per el 
desenvolupament d'un centre educatiu o assistencial que desenvolupi usos previstos en 
el planejament per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, sobre la 
finca amb referència cadastral 5934401DG0253S0000TR situada a l’avinguda Girona, 
número 23. 
 
Tercer. Vista la Memòria d’Alcaldia obrant en l’expedient. 
 
Quart. Vist que s’ha redactat el corresponent plec de clàusules administratives 
particulars que regirà la licitació. 
 
Cinquè. Atès que segons allò que estableix el punt primer de la mesura tercera del 
cartipàs municipal del mandat 2015-2019 sobre matèries competència de l’alcalde 
(decret núm.  2015-0480, de 18 de juny de 2015), en quant a les competències que 
l’alcalde delega en la Junta de Govern Local, les propostes sobre aquelles matèries que 
s’hagin d’aprovar per majoria absoluta al Ple municipal, han de ser prèviament 
aprovades per la Junta de Govern Local.  
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ACORDS: 
 

1. Establir la següent proposta de resolució per tal d’elevar-la al ple municipal per 
a la seva resolució: 

 
“Primer. Aprovar l’expedient de contractació referent a la licitació per a la 
realització d'operacions patrimonials per al foment d'activitats amb persones 
discapacitades: Lot 1: Cessió d'ús del Teatre Casal Cultural i concessió de domini 
públic de les aules de l'escola de música en el marc de la inserció de persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial; Lot 2: Constitució d'un dret de 
superfície per el desenvolupament d'un centre educatiu o assistencial que 
desenvolupi usos previstos en el planejament per a persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.  

 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el 
procediment de licitació (Annex 1). 

 
Tercer. Disposar l’obertura del procediment de licitació, per procediment obert i 
tramitació ordinària, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, varis 
criteris d’adjudicació.  
   
Quart. Publicar l’anunci de convocatòria en el Perfil de Contractant, per a que 
durant el termini que s’indicarà en l’anunci puguin presentar les proposicions que 
estimin pertinents.  

 
 Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
2. Declarar que l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 

impugnat separadament, sense perjudici que els legitimats activament puguin 
interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 

 
 
 
Annex 1 –   Plec de clàusules administratives particulars  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LES 
SEGÜENTS OPERACIONS PATRIMONIALS PER AL FOMENT D’ACTIVITATS AMB 
PERSONES DISCAPACITADES: 
 
LOT 1: Cessió d’ús de l’espai del teatre casal cultural i concessió de domini públic 
de les aules de l’escola de música en el marc de la inserció de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 
LOT 2: Constitució d’un dret de superfície per a la implantació d’un centre 
educatiu, o assistencial que desenvolupi usos previstos en el planejament per a 
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÀUSULES COMUNES ALS DOS LOTS 
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CLÀUSULA 1- Objecte i justificació 
 
Per mitjà d’aquest plec, s’ordena la licitació i la futura concertació de sengles lots 
contractuals:  
 

- Lot 1: Cessió de l’espai del teatre casal cultural i la concessió de domini públic 
de les aules de l’escola de música. 

 
- Lot 2:  Constitució d’un dret de superfície sobre la finca ubicada a l’avinguda 

Girona, número 23. 
 
Tots els drets s’atorguen amb la finalitat que els contractistes desenvolupin durant la 
vigència dels drets atorgats ininterrompudament programes socials, formatius i/o 
d’integració, que tindran com a beneficiaris persones amb discapacitat psíquica, física o 
sensorial. 
   
Els drets atorgats, en raó a la finalitat per la qual es constitueixen i en raó a les 
característiques dels licitadors admissibles, tenen caràcter gratuït. 
 
CLÀUSULA 2- Documents amb caràcter contractual 
 
Tenen 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).  

  
CLÀUSULA 3- Tramitació 
 
Tots els lots es licitaran per procediment obert i la seva tramitació és ordinària 
 
CLÀUSULA 4- Capacitat i solvència dels licitadors o candidats  
 
Els licitadors hauran de tenir condició legal d’entitat sense ànim de lucre prestatàries de 
serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat. 
 
La solvència econòmica del licitador haurà d’acreditar-se acumuladament amb la 
concurrència dels mitjans 2b, 4, i 5 de la clàusula 25 A del DCPCAP. Quant al mitjà 2B, 
el volum de negocis anual es referirà a prestacions d’atenció social a persones amb 
discapacitat i haurà de consistir en 1.000.000 € en cadascun dels exercicis compresos 
entre el 2012 i 2017. Quant al patrimoni net del mitjà 4, haurà de consistir en 1.000.000 
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€. Quant al mitjà 5, haurà de consistir en que el capital assegurat sigui com a mínim 
600.000 € amb un import mínim de 150.000 € per víctima.   
 
La solvència tècnica professional s’acreditarà pels mitjans 2, 6, i 8 de la clàusula 25B 
del DCPCAP. Quant al mitjà 2, s’haurà de disposar, almenys, d’un titulat de grau o 
equivalent dedicat com a mínim amb una jornada de 25 hores setmanals al control de 
qualitat de les prestacions del serveis d’atenció a les persones amb discapacitat que 
presti el licitador. Quant al mitjà 6, s’haurà d’indicar la identitat dels responsables de 
l’execució del contracte, els quals hauran de ser, com a mínim, els exigits per la 
normativa de serveis socials per al desenvolupament del corresponent servei. Quant al 
mitjà 8, el licitador haurà de disposar d’una plantilla anual mitjana dins dels exercicis 
2012 a 2017 de, com a mínim 10 professionals amb titulació de grau dedicats 
específicament a l’atenció a les persones amb discapacitat.  
 
CLÀUSULA 5- Contingut de les ofertes 
 
Les ofertes s’integraran per dos sobres, denominats 1 i 2. 
Cada licitador, independentment del número de lots al qual liciti, presentarà un únic 
sobre 1. La presentació d’aquest sobre es realitzarà en unitat d’acte amb totes les 
ofertes que realitzi.  La qualificació dels licitadors serà comú per a tots els lots als quals 
licitin. 
El sobre 1 contindrà la declaració responsable sobre la solvència exigida formula a 
través del Document europeu únic de contractació (DEUC). 
El contingut del sobre 2 és l’estipulat en les clàusules específiques de cada lot. 
Sens perjudici, que el licitador acrediti la seva solvència, serà exclòs de la licitació si de 
la documentació continguda al sobre 2 resulta que no adscriu els mitjans suficients per 
desenvolupar el projecte social o l’estudi de viabilitat revela la impossibilitat per poder 
dur a terme aquest projecte. 
 
CLÀUSULA 6- Presentació d’ofertes 
 
Les ofertes es presentaran a través de la seu  electrònica conforme estableix la clàusula 
31 del DCPCAP, a partir de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, 
durant el termini que s’indiqui en el mateix. 
 
CLÀUSULA 7- Manteniment d’ofertes 
 
Les ofertes hauran ser mantingudes durant un termini de tres mesos. No es computarà 
dins d’aquest termini els temps en què el procediment es trobi suspès segons les 
previsions d’aquest plec. 
 
CLÀUSULA 8- Mesa de licitació  
 
La mesa de contractació presentarà la composició següent: 
 
President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde 
Substitut: alcalde accidental 
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Vocals: 
- Titular: Sra. Cristina Múrcia Caraballo: regidora de Serveis Socials 
- Substitut: Sr. Tomàs Casero Garcia, regidor de Seguretat Ciutadana 

 
- Sr. Xavier Racero i Esquius, regidor de Serveis Econòmics 
- Substitut: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, regidor d’Espai Públic, Activitats i 

Obres.  
 

- Titular: Sr. Josep González Ballesteros, secretari municipal 
- Substitut: Sr. Santiago González Castellanos, vicesecretari municipal 

 
- Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, interventora municipal 
- Substitut: Sra. Maria José Fernandez Trigo, lletrada municipal 

 
- Titular: Sra. Mireia Sans Camps, arquitecte municipal 
- Substitut: Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municpal 

 
- Titular: Sra. Anna Grau Pallissa, treballadora social municipal 
- Substitut: Marta Mora Francitorra, educadora social municipal 

 
Secretaria de la mesa: Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació 
Substitut: David Pintó Sallés, administratiu de l’àrea de contractació.  
 
CLÀUSULA 9- Comitè d’experts 
 
La mesa de contractació actuarà assistida per un Comitè d’experts el qual estarà  
integrat per la Sra. Sandra Palomina Vega, treballadora social de l’Ajuntament, Sr. Joan 
Anglada Arumí, arquitecte municipal, i la Sra. Mireia Subirana Chávez, tècnica 
d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
CLÀUSULA 10- Comissió de coordinació 
 
Per a la planificació i de la utilització dels espais així com pel tractament de les 
intervencions que calguin sobre els immobles cedits, es constituirà la Comissió de 
coordinació la qual es reunirà dues vegades l’any en els mesos de maig i octubre. 
 
CLÀUSULA 11- Caràcter privat dels programes socials 
 
Els programes socials són activitats de caràcter privat, quant a la seva relació amb 
l’Ajuntament, no constitueixen ni serveis públics municipals, ni prestacions de serveis a 
favor de l’Ajuntament. Aquesta caracterització comporta: 
 

- Que el titular del dret desenvolupi el programa social al seu risc i ventura 
exclusivament sense tenir cap dret o cap aportació procedent de la hisenda 
municipal, sense prejudici de les subvencions de les quals pugui ser beneficiari, 
en els termes de legislació general de les subvencions. 

- Que el titular del dret hagi d’obtenir totes les autoritzacions, llicències i 
comprovacions, així com formular les comunicacions i declaracions 
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responsables, per a les obres i activitats que desenvolupi disposades per 
l’ordenament jurídic vigent.  

- Que no existeixi cap vincle entre el personal aplicat als programes socials i 
l’Ajuntament, ni cap dret a subrogar-se d’aquest personal, quan s’extingeixin els 
drets, a càrrec de l’Ajuntament. 

  
CLÀUSULA 12- Estatut general dels titulars del dret 
 
Els titulars del dret estaran subjectes a les obligacions generals que consten en la 
clàusula 7 del DCPCAP, i específicament a les obligacions següents: 
 

- Desenvolupar per si mateixos de forma ininterrompuda el programa social durant 
tota la vigència del seu dret, si bé, es podrà modificar aquest programa, en el cas 
del Lot 1 quan hagin transcorreguts cinc anys des de l’inici de la seva prestació 
i en el cas del Lot 2 quan hagin transcorregut deu anys des de l’inici del dret de 
superfície. Aquest desenvolupament es realitzarà sempre amb subjecció a la 
normativa sobre serveis socials que resulti d’aplicació. 

- Conservar les edificacions i instal·lacions en els termes en què aquestes han de 
ser lliurades a l’Ajuntament a la extinció dels drets. 

- Permetre a l’Ajuntament la inspecció de les instal·lacions a efecte de verificar el 
compliment del règim del dret en les mateixes potestats que l’ordenament vigent 
reconeix a la inspecció de Serveis Socials i a la inspecció urbanística. 

- Comunicar a l’Ajuntament, de forma immediata, qualsevol pertorbació del seu 
dret o risc específic que pugui afectar la integritat dels béns sobre els quals 
s’estableix el dret.  

- Mantenir concertada, durant tota la durada del dret, l’assegurança per riscos 
professionals exigida com a condició de solvència, sense perjudici de les 
assegurances especifiques que s’exigeixin en els lots. 

- Mantenir, com a personal d’interlocució tècnica, a un dels responsables de 
l’execució del contracte, el qual tindrà com a mínim una titulació de grau o 
equivalent.  

- No cedir el dret sense l’autorització de l’Ajuntament, la qual només serà 
concedida a favor d’entitats que tinguin les mateixes condicions de capacitat i 
solvència exigides en aquest plec. 

 
CLÀUSULA 13- Extinció 
 
Seran causes d’extinció comuns a tots els drets les generals previstes a la legislació 
sobre patrimoni de les administracions públiques, sobre contractes del sector públic i les 
específiques dels contractes de serveis previstes també en aquesta última legislació. En 
concret, els drets s’extingiran pel transcurs de la seva durada, sense possibilitat de 
pròrroga. 
 
Els drets s’extingiran específicament per les causes imputables al seu titular següents: 

- Incompliment del calendari 
- Realització d’activitats no legalitzades 
- Interrupció de les activitats, degut a força major o a davant la impossibilitat 

d’adaptació a noves normatives de la prestació social. 
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- Ser revocada la inscripció al Registre de Serveis Socials de la Generalitat de 
Catalunya, quan sigui preceptiva, o qualsevol títol que sigui requerit per 
desenvolupar l’activitat.  

- Per la cessió del dret sense autorització municipal. 
- Per impedir o dificultar significativament les facultats d’inspecció municipals. 

 
A la finalització dels drets, els béns sobre els quals versen, revertiran a l’Ajuntament en 
un estat de conservació correcte i ajustat a la normativa que resulti aplicable als edificis 
i instal·lacions corresponents, lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants 
per qualsevol títol o sense. 
 
El lliurament dels béns a l’Ajuntament es realitzarà dins del termini d’un mes des que es 
produeixi l’extinció. 
 
Extingits els drets, per qualsevol causa que no sigui imputable a l’Ajuntament, els béns 
revertiran sense que l’Ajuntament tingui cap obligació econòmica a favor del titular del 
dret extingit. 
 

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DEL LOT 1 

 
CLÀUSULA 14- Finques sobre les quals es constitueixen els drets i descripció 
d’aquests. 
 
Els béns sobre els quals versa aquest Lot, els títols que disposa l’Ajuntament i els drets 
que s’atorguen en raó a la licitació, són els següents: 
 

- Edifici de les “Monges”. El situat a la finca 1270 del Registre de la Propietat 
número 4 de Manresa, Volum 373, llibre 35, foli 4. Es correspon amb la parcel·la 
cadastral 6229507DG262N0001IU, ubicada al Carrer Sant Benet, 8. 
Urbanísticament, està classificada com a sòl urbà consolidat, qualificada com a 
equipament polivalent, no delimitada per cap sector o polígon d’actuació 
urbanística i té la condició de solar. L’Ajuntament és propietari del dret de ple 
domini per títol de compravenda del titular registral anterior instrumentada en 
escriptura autoritzada pel notari del Col·legi de Catalunya, amb residència a 
Manresa, Pedro Carlos Moro Garcia, el dia 28 de desembre de 2017 (3.192 del 
seu protocol), inscrita a favor de l’Ajuntament al Registre de la Propietat. El dret 
que es concerta sobre aquesta finca és una concessió de domini públic i versa 
només sobre la planta baixa de l’edifici.  

La concessió atorga un dret privatiu únicament durant el temps en que aquest espai no 
està destinat a l’activitat docent de l’escola de música municipal o a activitats singulars 
que vulgui desenvolupar l’Ajuntament, les quals hauran de ser comunicades al 
contractista, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils. Actualment, l’horari lectiu és 
entre les 16:30 i les 21.00 hores. 
 

-  Edifici del Teatre del Casal Cultural. L’Ajuntament en disposa d’aquest bé per 
títol d’arrendament per a ús diferent d’habitatge, segons el contracte que figura 
reproduït en document Annex 3. Urbanísticament, està classificada com a sòl 
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urbà classificat, qualificada com a equipament polivalent, no delimitada per cap 
sector o polígon d’actuació urbanística i té la condició de solar. El dret que es 
concerta sobre aquest edifici (espai del bar-restaurant i espai escènic) és la 
cessió d’ús.  

 
Pel que fa a l’espai escènic la cessió es realitza únicament durant el temps en que 
aquest espai no està destinat a l’activitat cultural que organitza l’Ajuntament segons la 
programació anual que serà comunicada al contractista abans de l’inici de cada 
temporada, o a activitats singulars que vulgui desenvolupar l’Ajuntament, les quals 
hauran de ser comunicades al contractista, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils. 
 
CLÀUSULA 15- Contingut del programa social 
 
Els espais es cediran per poder ser utilitzats a la realització d’activitats per persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, alhora que per aplicar el programa per a la 
seva inserció presentat en el marc de la licitació. 
 
CLÀUSULA 16- Durada 
 
La disposició de l’àmbit del Lot 1 mitjançant les citades cessió i concessió demanial, 
s’efectua per un període de 20 anys, establint-se com a gratuïtes.  
 
Àmbits d’actuació per a l’aplicació del programa social de foment a la inserció de 
persones amb discapacitat física, psíquica o  sensorial: 
 
El contractista, amb la finalitat d’afavorir la inserció d’aquestes persones, els assignarà 
les següents tasques: 
 
A) Gestió d’activitat de bar-restaurant del Teatre Casal Cultural, a instal·lar i 
desenvolupar totalment al seu càrrec El desenvolupament d’aquesta activitat de bar-
restaurant estarà subjecte a les següents obligacions: 
 

1. La gestió del servei de bar-restaurant es realitzarà a risc i ventura del 
contractista. 

 
2. Prestar el servei de bar-restaurant segons es detalla a continuació: 

 
▪ Sempre que hi hagi activitat al teatre, i com a mínim 30 minuts abans i després 

dels actes que siguin oberts al públic. 
 

▪ En actes no oberts al públic (per exemple assajos) el servei de bar haurà de 
poder oferir la venda de begudes i productes envasats, podent ser a través de 
màquines expenedores les quals hauran d’estar situades en un espai que no els 
afecti el tancament del bar. 

 
▪ Es permetrà un dia de descans setmanal entre dilluns i dijous, que afectarà 

només al servei de bar-restaurant. 
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L’Ajuntament podrà ampliar aquest horari amb motiu de l’organització d’altres activitats 
puntuals i que seran comunicades al contractista amb una antelació mínima de tres dies, 
i en casos excepcionals de forma immediata. 
 
Els horaris d’obertura s’hauran d’ajustar en tot moment a l’establert a l’Ordre 
INT/358/2011, de 19 de desembre, per a la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, així com amb la legislació sectorial posterior que els modifiqui. 
 
L’horari mínim obligatori s’haurà de complir en tots els mesos de l’any, llevat del mes 
d’agost.  
 

3. El contractista conservarà i utilitzarà exclusivament els locals i instal·lacions 
cedits per a la gestió i explotació del bar restaurant. 

 
4. A la finalització d’aquest contracte, el contractista deixarà els locals i 

instal·lacions en perfecte estat d’ús. Així mateix deixarà a l’edifici els béns a 
l'explotació del bar-restaurant que siguin d’impossible separació sense 
deteriorament apreciable.  

 
5. Expendrà al públic els productes de consum autoritzats per a aquesta classe 

d’establiments per la normativa vigent, amb la cura i la pulcritud degudes i amb 
les condicions higiènico-sanitàries necessàries i d’acord amb la normativa legal 
vigent.  

 
6. Gestionar el bar restaurant mitjançant una organització adient en consonància 

amb les necessitats que l’atenció al públic plantegi, supeditant en qualsevol cas 
el seu funcionament, quant a horari i accés de públic, per tal que no interfereixi 
mai en el correcte funcionament del Teatre Casal Cultural.  

 
7. El bar restaurant ha de fer la funció d’espai relacional dins l’horari d’obertura del 

Teatre Casal Cultural. El contractista haurà de facilitar-ne aquest ús.  
 

8. Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients 
per a això. El personal adscrit a l’explotació del bar restaurant dependrà 
exclusivament del contractista. 

 
9. Mantenir la zona utilitzada i les instal·lacions, mobiliari i elements vinculats a 

l’establiment en bon estat de conservació i funcionament, així com substituir els 
elements deteriorats o defectuosos quan sigui necessari. 

 
10. Assumir les despeses de qualsevol classe derivades de la formalització del 

contracte i d’explotació i funcionament del servei, particularment les de 
naturalesa tributària. 

 
11. Les despeses associades als subministraments en l’àmbit del bar restaurant 

(aigua, electricitat, gas, telefonia, entre d’altres),sent a càrrec del contractista el 
seu pagament anual, prèvia liquidació efectuada semestralment per l’Ajuntament 
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en base a les dades que s’extrauran dels comptadors seccionals instal·lats per 
l’àmbit del bar. També serà a càrrec del contractista la taxa per a la recollida 
d’escombraries del bar restaurant del Teatre Casal Cultural així com les 
possibles despeses i/o taxes per efectuar els corresponents canvis de titularitat, 
ampliacions i altres tramitacions administratives pels subministraments.  

 
El termini per al pagament d’aquests imports serà de 10 dies a comptar des de la 
recepció de la corresponent liquidació 
 
Els comptadors de subministrament d’aigua i llum serà únic per tot l’edifici. L’ajuntament 
instal·larà els comptadors seccionals de consum d’aigua i llum del bar-restaurant. El 
contractista podrà contractar i instal·lar el subministrament de gas i telefonia al seu 
càrrec, quedant a disposició de l’ajuntament a la finalització del contracte realitzant-se 
el traspàs de pòlisses corresponent. 
 

12. No instal·larà a l’interior del recinte del bar restaurant cap classe de maquina de 
joc o atzar, o de venda de tabac. 

 
13. Fer el manteniment i reparacions del mobiliari, maquinària, material i 

instal·lacions que hi ha al  bar restaurant, així com, quan sigui necessari, la 
reposició de la maquinària pel seu correcte funcionament i ús. 

 
14. El contractista serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que es puguin 

ocasionar als usuaris, a conseqüència de la seva actuació, de la del personal 
que tingui al seu càrrec, de l’estat deficient de la instal·lació o, en general, del 
funcionament dels serveis que gestioni, amb la completa indemnitat de 
l’Ajuntament. 

 
15. Estarà obligat a formalitzar i mantenir vigents una pòlissa d’assegurances que 

cobreixi la responsabilitat derivada dels riscos al·ludits en el paràgraf precedent, 
tant si els perjudicats són els clients o usuaris com els propis empleats o altres 
persones. La quantia mínima de capital assegurat  serà de 300.000 euros, 
d’acord amb el Decret 112/2010, i extensiva a l’espai exterior de terrassa en cas 
d’utilizar-se. 

 
16. El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, 

administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, així 
com la normativa del sector que reguli l’objecte del contracte i acreditar-ne 
l’esmentat compliment a requeriment municipal. 

 
17. El contractista facilitarà a l’Administració, mitjançant declaració jurada la relació 

del personal adscrit a la realització de l’objecte del contracte així com comunicar 
de la mateixa forma, tota modificació que en aquesta es produeixi. 

 
18. El contractista facilitarà a l’Administració amb la periodicitat que s’estableixi i 

sempre que aquesta ho requereixi, els butlletins de cotització a la Seguretat 
Social de l’empresa on hi consti el pagament i tots els treballadors adscrits a la 
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realització de l'objecte del contracte, i qualsevol que sigui necessari per verificar 
el compliment dels convenis col·lectius pertinents. 

  
19. El contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i 

durant tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals 
establertes per la normativa vigent. Igualment en relació als seus treballadors, el 
contractista es compromet a que els seus treballadors tinguin la formació 
adequada per atendre al públic i als usuaris de l’establiment de forma amable i 
educada, incloent també el domini de la llengua i cultura catalanes. 

 
20. El contractista haurà de presentar, en un termini de sis mesos des de l’obertura 

del bar restaurant, la documentació necessària que justifiqui el compliment de la 
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i que es detalla a 
continuació: 

 
a) l’avaluació de riscos laborals i la planificació dels llocs de treball del 

personal que realitzarà el servei, realitzada per entitat acreditada.  
b) el document on consti que el seu personal ha rebut formació específica i 

individualitzada sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu 
lloc de treball i tasques a desenvolupar. 

c) declaració responsable on consti que els treballadors tenen l’aptitud física 
per desenvolupar la feina complint les obligacions en matèria de 
vigilància en la salut. 

d) autoritzacions d’organismes oficials o carnets professionals, si es 
requereixen per desenvolupar l’activitat.  

 
21. En relació al desenvolupament de l’activitat de bar-restaurant, si han de 

concórrer en el mateix espai o equipament treballadors municipals i/o 
treballadors d’altres empreses, serà d’aplicació el previst al Reial Decret 
171/2004 de coordinació d’activitats empresarials i amb caràcter previ a l’inici 
dels treballs, es portaran a terme les accions i es lliurarà la documentació que 
l’Ajuntament determini segons procediment intern aprovat a l’efecte.  

 
22. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la 

contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que 
es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats 
en l’execució del contracte. El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge 
o reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats 
i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del 
contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per l’Ajuntament. 

 
23.  Si el contractista vol instal·lar qualsevol rètol o símbol indicador del nom de 

l’establiment, aquest haurà de ser prèviament autoritzat per l’Ajuntament. 
 

24. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de 
les disposicions sobre seguretat per part del personal designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament. Sens perjudici d'això, 
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l’Ajuntament podrà requerir el contractista per tal que acrediti documentalment el 
compliment de les referides obligacions.  

 
25. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevol vinculació 

laboral o funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs 
subcontractistes, i l’Ajuntament. 

 
26. El contractista no podrà traspassar ni cedir els drets que li confereix aquest 

contracte, sense l’autorització municipal i dins els supòsits previstos en l’article 
214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic. 

 
27. En tot cas, el contractista haurà d’aportar una relació del personal contractat 

afectat per la subrogació. 
 

28. El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, 
no sent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.  

 
 

29. El contractista haurà de fer ús de la instal·lació i dels béns adscrits únicament i 
exclusiva per les finalitats adients a l’objecte del contracte, sense alienar-los ni 
gravar-los per cap títol. 

 
30. El contractista haurà de complir la normativa vigent que sigui d’aplicació a les 

actuacions, subministraments o infraestructures dels diferents serveis en que 
consisteix el contracte. 

 
31. Les obres d’adequació de l’espai de bar restaurant i terrassa exterior  aniran a 

càrrec del contractista i no podran ser retirades o modificades quan finalitzi el 
contracte. Es consideren com obres d’adequació les partides d’obra civil  i les 
partides d’instal·lacions que s’hagin de dur a terme pel desenvolupament de 
l’activitat de bar-restaurant. 

 
 
En el supòsit que, per qualsevol causa, es produís la  resolució anticipada del contracte 
abans d’esgotar el termini de vigència, les esmentades obres d’adequació seran 
lliurades a l’Ajuntament i no podran ser retirades o modificades en el moment d’extinció 
del contracte. 
 

32. El contractista haurà de disposar d’un llibre de reclamacions per a la utilització 
dels usuaris del servei, amb tots els fulls numerats i rubricats i amb la diligència 
d’obertura corresponent. Així com disposar de les plaques o rètols normalitzats 
d’identificació i informació que siguin necessaris conforme amb l’article 72 del 
Decret 112/2010 (denominació de l’establiment, activitat recollida en llicència, 
horari d’obertura i tancament al públic, aforament autoritzat, exercici dret 
d’admissió, de disposició al servei del públic de fulls de denúncia/reclamació, de 
prohibició d’entrada de menors de 16 anys, i de la venda de tabac i begudes 
alcohòliques), i d’acord amb les condicions establertes a l’annex IV del 
reglament. 
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33. El contractista realitzarà l’adquisició del mobiliari i dels elements necessaris per 
al funcionament del servei i se n’encarregarà del seu bon estat de manteniment 
i reposició en cas necessari. 

 
34. L’Ajuntament podrà ordenar discrecionalment les modificacions en la prestació 

del servei que aconselli l’interès públic, sense dret de reclamació quan les 
alteracions acordades no tinguin transcendència econòmica per a l’equilibri 
financer del contracte. 

 
35. Excepcionalment, i en casos d’activitats puntuals de caràcter extraordinari, 

promoguts pel propi Ajuntament o una entitat o un particular, en els que la seva 
celebració pugui precisar de la utilització de tots els espais, l’Ajuntament podrà 
recuperar la lliure disponibilitat dels espais objecte del contracte (delimitats en 
plànols adjunts a l’Annex 1) per aquest acte puntual, prèvia notificació a el 
contractista amb 15 dies d’antelació com a mínim a la data prevista de celebració 
de l’acte. 

 
36. El contractista haurà de vetllar, durant l’horari d’obertura de l’equipament, per la 

seguretat de les persones i instal·lacions, així com garantir el compliment de la 
normativa vigent, per tal de desenvolupar les activitats objecte del contracte. 

 
37. Instal·lar el rètol normalitzat d’informació dels exercicis del dret d’admissió i de 

les condicions objectives d’accés, d’acord amb les prescripcions de l’art. 72 del 
Decret 112/2010 de 31 d’agost2. 

 
38. Instal·lar els rètols normalitzats d’informació de la normativa en matèria de salut, 

pel que es refereix a la venda i consum de tabac i begudes alcohòliques3. 

 
39. Instal·lar el rètol normalitzat d’aforament màxim autoritzat de l’establiment de 

bar-restaurant. 
 

40. El normal funcionament de l’activitat complirà amb els límits d’immissió acústica 
interior i exterior establerts en la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica i annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei; i el Reial Decret 1316/1989 relatiu a la 
protecció dels treballadors davant riscos derivats de l’exposició al soroll. 

 
41. El contractista ha de disposar d’un contracte amb un gestor de residus autoritzat 

per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la gestió dels residus no 
assimilables a domèstics. 

 

                                                 
2 Les plaques o rètols normalitzats s’han de redactar d’acord amb la normativa de política lingüística, en tot cas en 
català, sense perjudici que el titular en vulgui disposar també de redactats en altres llengües, i s’han de 
confeccionar i col·locar de conformitat amb els criteris establerts en l’annex IV del Decret 112/2010. 
3 Idem anterior 
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42. Tenir la carta de preus a disposició del públic consumidor.  
 

43. El contractista realitzarà la neteja de l’espai corresponent al bar-restaurant i de 
l’espai comú que hi dóna accés, així com també assumirà la neteja dels lavabos.  

 
B) Consergeria del Teatre Casal Cultural quan es realitzi l’activitat cultural programada 
per l’Ajuntament.  
 
 
Les obligacions del contractista en relació a les tasques de consergeria comprendrà en 
tot cas: 
 

a) Obertura i tancament de portes del Teatre, en les següents franges horàries: 
 

- Assajos: el recinte haurà d’estar obert des de 30 minuts abans i fins a la 
sortida de tots els artistes, tramoies o personal intervinent a l’assaig. 

- Actuacions programades: la sala haurà d’estar oberta amb 60 minuts 
d’antelació a l’inici de l’actuació, o el temps necessari per preparar aquesta; i 
fins a la finalització del desmuntatge de l’actuació i sortida de tots els artistes, 
tramoies o personal intervinent en l’actuació.  

 
b) Coordinació amb l’empresa encarregada de les tasques de sonorització i 

il·luminació (s’adjunta contracte en annex 4)  
 

c) Venta d’entrades en els dies de les actuacions, en el benentès que de forma 
habitual les entrades es venen anticipadament essent molt residual el número 
d’entrades venudes a l’inici de l’actuació. En el cas d’una actuació que impliqués 
la venta directa a guixeta, s’instrumentarà la corresponent contractació de 
personal/servei a banda, si s’escau. 

d) Custodia de claus de l’ espai. 
e) Control d’entrades del públic assistent. 
f) Posar a disposició dels usuaris els espais per a l’ús de les activitats programades 

(a tals efectes setmanalment se li farà entrega de quadre-horari de les activitats 
i usuaris). Inclòs la instal·lació de petits muntatges audiovisuals. 

g) Tenir cura del material inventariat del centre en referència a tots aquells béns 
materials d’ús comú i als tecnològics. 

h) Col·locació i retirada de cadires quan sigui necessari, i obertura i/o plegat de la 
grada motoritzada retràctil. 

i) Manteniment i reparació dels petits desperfectes que no requereixin la 
intervenció de personal tècnic (canvi de làmpades, reposició de material fungible, 
etc.). 

j) Neteja de la zona de pas i serveis comuns. 
k) Control i seguiment de les activitats que es realitzin, així com del material que es 

pugui necessitar per a desenvolupar les activitats (no inclou el cost del material). 
Aquest control i seguiment es farà en coordinació amb els tècnics de les àrees 
de cultura i joventut de l’ajuntament. 

l) Informació puntual als usuaris sobres les activitats programades al centre. 
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m) Control dels sistemes de climatització i elèctric.  
n) Mantenir les cartelleres d’informació municipal ubicades en l’entrada del teatre i 

a l’exterior, en bon estat i ordenades. Fent la reposició de la informació. 
 
El dia de descans setmanal del servei de bar restaurant el contractista haurà de prestar 
igualment el servei de consergeria definit en el present plec de clàusules 
 
C) Neteja del Teatre Casal Cultural  (bar-restaurant, zona comú d’accés i lavabos) 
 
El contractista assumirà en exclusiva, la neteja periòdica del bar-restaurant, dels espais 
comuns i dels lavabos. També farà la reposició de paper  de WC, sabó i eixugamans, 
que serà subministrat per l’Ajuntament. 
 
D) Consergeria de l’Escola de Música i Arts Sant Fruitós – Navarcles   
  
 

a) El contractista realitzarà obligatòriament les tasques de consergeria durant les 
hores lectives de l’escola, i de forma optativa en hores de desenvolupament del 
projecte de foment d’activitats amb persones amb discapacitats. 

 
b) El contractista tindrà cura de la custòdia de les claus del recinte. 

 
E) Neteja de l’Escola de Música i Arts Sant Fruitós – Navarcles  
  
El contractista assumirà en exclusiva, la neteja diària de l’escola de música. Ha de 
mantenir en condicions higièniques tot el recinte objecte d’aquest contracte. També farà 
la reposició de paper  de WC, sabó i eixugamans, que serà subministrat per 
l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 17- Obligacions de l’Ajuntament 
 

a) L’Ajuntament ha valorat en 28.000 € (IVA inclòs), els treballs mínims d’adequació 
del bar-restaurant. Aquest import, que el contractista haurà de preveure en el 
projecte de la totalitat de les obres d’adequació del bar-restaurant, li serà abonat, 
una vegada s’hagi efectuat la posada en funcionament de l’activitat del bar-
restaurant al Teatre Casal Cultural. 

Aquesta aportació té el caràcter de subvenció de capital a la inversió que realitzarà el 
contractista per a l’adequació del bar-restaurant del Teatre 
 

b) Lliurar al contractista l’espai/instal·lacions objecte d’aquest lot 
c) Facilitar setmanalment el quadre horari d’activitats  
d) Assumir la neteja dels espais del Teatre Casal Cultural (excepte la zona de bar 

restaurant) segons el plànol que consta en annex 1.  
e) Facilitar l’ús de l’espai del Teatre Casal Cultural per desenvolupar les activitats 

en el marc del projecte social a desenvolupar. 
 
CLÀUSULA 18- Criteris de valoració del LOT 1.  
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1.- PROJECTE SOCIAL QUE S’IMPLEMENTARÀ: 85 punts, segons els paràmetres 
o subcriteris següents: 
 
1.1.- Definició i organització. . . . fins a 40 punts 
 
1.2.- Definició de la missió. . . . fins a 20 punts 
 
1.3.- Objectius generals i específics. . fins a 15 punts 
 
1.4.- Pla de comunicació intern i extern. . fins a 10 punts 
 
Juntament amb la proposta de projecte social a implementar, es presentarà:  
 

o Estudi de viabilitat econòmica amb el següent contingut, que acrediti la 
coherència i possibilitat de compliment del projecte, així com permetre deduir 
la rendibilitat econòmica del projecte: 

 
- Presentació del licitador: currículum de l’empresa, equip de treball (....) per tal 

de conèixer la formació i experiència professional, així com els motius per 
posar en marxa aquesta activitat. 

- Descripció del projecte empresarial i l’activitat a desenvolupar. 
- Cronograma d’implementació de l’activitat. 
- Estudi de mercat. 
- Pla econòmic-financer. 

S’ha de facilitar les dades que es detallen a continuació per els següents tres anys: 
o Pla d’inversions i el seu finançament. 
o Recursos aliens: finançaments externs. 
o Pla d’amortització. 
o Vendes i ingressos estimats, compres i marge de maniobra. 
o Despeses. 
o Compte de resultats. 
o Quadre de tresoreria. 
o Balanç. 
o Anàlisis del punt d’equilibri. 

 
 
La no presentació del citat Estudi de viabilitat econòmica, o la manca de 
coherència d’aquest amb la proposta presentada, podrà ser motiu d’exclusió del 
procediment. 
 
 
CLÀUSULA 19- Contingut del sobre 2 
 

- Document 1: Projecte social  
- Document 2: Pla de negoci assumit per un economista o tècnic competent, i que 

haurà de ser validat per la Intervenció municipal.  
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CLÀUSULA 20- Garanties 
  
Al Lot 1 la garantia provisional és de  2.684,88 €4 i la definitiva és de 4.027,31 €5. 
 
CLÀUSULA 21- Responsable del contracte 
 
Regidories d’adscripció: Xavier Racero Esquius,  Regidor de Promoció econòmica, 
cultura i festes; i Mònica Cruz Franch, Regidora d’ensenyament 
 
Responsable del contracte: Jordi Planell Hernández, tècnic de cultura 
 
CLÀUSULA 22- Extinció 
 
El dret de cessió d’ús sobre el Teatre Casal Cultural s’extingirà específicament si ho fa 
el contracte d’arrendament concertat per l’Ajuntament amb el seu propietari, sempre que 
l’Ajuntament no passi a ser propietari o titular d’un dret real sobre aquest bé que impliqui 
la possibilitat de seguir mantenint el dret d’ús. També s’extingirà si arran d’una actuació 
pública l’edifici s’enderroqués o fos sotmès a una gran reforma que alterés les seves 
característiques essencials. En aquests casos, l’extinció de la cessió d’us no extingirà la 
concessió de domini públic. 
 
 
 
 

CLÀUSULES REFERENTS AL LOT 2:  

 
CLÀUSULA 23- Finca sobre la qual es constitueix el drets i descripció d’aquest. 
 
L’Ajuntament és propietari del dret de ple domini sobre la finca inscrita al Registre de la 
propietat número 4 de Manresa, número de finca 8912, volum 3566, llibre 236, foli 97. 
Aquesta finca es correspon amb les referències cadastrals números 
5934401DG0253S0001YT i 5934401DG0253S0000TR. Li pertany per adquisició 
originària i títol d’expropiació forçosa formalitzada  en les actes d’ocupació i pagament 
de data 30 de setembre de 2011. El seu règim urbanístic es troba detallat en el certificat 
de règim urbanístic unit a aquest plec i, en síntesi, suposa que es troba classificada com 

                                                 
4 La garantia provisional s’estableix com el 2% del valor del domini públic objecte de la concessió 
(article 62.1.j del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals), i s’ha calculat aplicant aquest percentatge sobre el resultat de multiplicar el valor 
de compra de la finca 397.000 € pel quocient entre la superfície de la planta baixa de l’edifici del 
carrer Sant Benet, número 8, 358,83m2, respecte a la superfície total construïda, 1061,17 m2  
 
5 La garantia definitiva s’estableix com el 3% del valor del domini públic objecte de la concessió 
(article 68 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals), i s’ha calculat aplicant aquest percentatge sobre el resultat de multiplicar el valor 
de compra de la finca 397.000 € pel quocient entre la superfície de la planta baixa de l’edifici del 
carrer Sant Benet, número 8, 358,83m2, respecte a la superfície total construïda, 1061,17 m2  
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a sol urbà consolidat, qualificada com a zona de serveis terciaris (clau 5a) i no es troba 
delimitada en cap sector o polígon d’actuació urbanística. Li manca per adquirir la 
condició de solar la realització de les obres d’urbanització previstes en la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitos de Bages, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central el dia 31 
d’octubre de 2017 (publicació al DOGC núm. 7510, dia 4.12.2017, expedient de la 
Comissió núm. 2016/060561/N). El dret de superfície s’atorga sobre la part de la finca 
que té la qualificació 5a. Aquesta part de la finca té una superfície de 7.772,90 m2 i el 
seu coeficient d’edificabilitat neta és d’1 m2/st/m2sòl. (plànol de l’àmbit del lot 2 en annex 
5) 
 
La consolidació del sòl urbà de la parcel·la s’assolirà segregant l’àmbit de la finca 
qualificada com a vial (clau c), cosa que es farà en unitat d’acte amb la constitució del 
dret de superfície, segons el PCAP. 
 
Per completar les obres d’urbanització es procedirà de la forma següent: 
 

- L’estudi de mobilitat presentat a la licitació se sotmetrà a l’informe vinculant de 
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat previst en l’aprovació definitiva 
de la modificació del planejament general citada. 

- A partir d’aquest informe, el titular del dret redactarà el projecte de les obres a 
l’interior de la parcel·la i l’Ajuntament el projecte d’urbanització i si s’escauen de 
les obres externes a l’àmbit que siguin requerides per l’informe de la Direcció 
General. Els projectes se sotmetran a la tramitació que legalment correspongui 
en cada cas, i sense prejudici d’allò que es disposi a la legislació sobre control 
previ d’activitats. 

- El contractista desenvoluparà les obres d’edificació i l’Ajuntament les 
d’urbanització i les externes a l’àmbit. 

- Les obres d’urbanització seran finançades per l’Ajuntament, si bé el titular del 
dret realitzarà una aportació de 50.000 € per tal de contribuir a la part que es 
deriva de l’adaptació a la mobilitat segons la seva activitat, la qual es farà efectiva 
en el termini de deu dies des que s’emeti l’acta de comprovació de replanteig de 
les obres d’urbanització.  

- L’Ajuntament i el titular del dret coordinaran les activitats durant les fases de 
projecte i coordinació de l’obra per tal d’assolir les màximes economies d’eficàcia 
i eficiència.  

 
El dret de superfície comporta per al contractista l’obligació de construir les edificacions 
i instal·lacions afectes al projecte dins del termini de la cronologia que després es 
detallarà i mantenir en funcionament aquestes dotacions durant tota la durada del dret, 
de superfície, una vegada constituït, que serà de 90 anys, en forma del programa 
proposat per la licitació o d’un altre programa equivalent destinat a al mateix grup 
d’usuaris. 
  
CLÀUSULA 24- Cronologia 
 
La cronologia fins a l’efectiva constitució del dret de superfície serà la següent segons 
les fites i les durades màximes computades per referència a la formalització del 
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contracte en document administratiu i que presentarà el contractista al sobre 2 de la 
seva oferta:  
 

- Fita primera. En el termini d’un mes des de l’adjudicació s’haurà d’atorgar la 
formalització del contracte en document administratiu públic. 

 
- Fita segona. En el termini de tres mesos des que se li comuniqui l’informe 

vinculant de la Direcció General d’Infraestructures de mobilitat, l’adjudicatari 
haurà de presentar els projectes executius al seu càrrec. 

 
- Fita tercera. En el termini d’un any, des que s’aprovin definitivament els projectes 

executius indicats en la fita segona, l’adjudicatari haurà d’iniciar les obres, les 
quals hauran d’estar finalitzades en un termini de tres anys, prorrogables per un 
any més (màxim  4 anys). 

 
- Fita quarta. En el termini de dos mesos des de l’atorgament de la llicència de 

primera ocupació s’haurà d’atorgar en escriptura pública el dret de superfície. 
 

- Fita cinquena. Extinció del dret de superfície: 90 anys. Finalització de la durada 
del dret de superfície sense possibilitat de pròrroga. 

 
 
CLÀUSULA 25- Obres a realitzar 
 
Dins de l’àmbit del dret de superfície, s’hauran d’ubicar les obres destinades a la 
mobilitat necessàries per al correcte funcionament de l’activitat, tals com carrils de 
desacceleració i estacionament, aparcament amb un número de places suficients per 
encabir els vehicles del personal i dels usuaris o familiars i responsables d’aquests, així 
com els autobusos que habitualment s’utilitzin per al funcionament de l’activitat, així com 
les àrees de gir adequades a tots aquests vehicles. 
 
L’avantprojecte podrà preveure fases d’execució segons les regles següents: 
 

- La primera fase haurà de comportar almenys el 40% de la inversió total prevista. 
- La primera fase haurà de comprendre els elements de mobilitat interns de la 

parcel·la necessaris per al correcte funcionament de l’activitat, en aquesta 
mateixa fase. 

- Els espais que inicialment no s’ocupin amb edificació, però que estigui previst 
que si ho facin en fases posteriors, rebran un tractament d’enjardinament de 
forma equivalent a la resta d’espais enjardinats de l’àmbit sobre el qual es 
constitueix el dret de superfície i seran mantinguts pel titular del dret, mentre es 
desenvolupin les fases posteriors. 

 
 
Les obres/l’activitat estarà subjecte a l’atorgament de llicència urbanística i al tràmit 
legalitzador de l’activitat corresponent. 
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CLÀUSULA 26- Possessió limitada sobre de la finca abans de la constitució del 
dret 
 
El titular del dret no posseirà la finca fins que no es constitueixi o se li tramiti el seu dret. 
Fins a aquest moment es realitzarà la cessió a precari al seu favor fins a la constitució 
del dret de superfície, i als sols efectes de poder complir amb l’estipulat en el contracte. 
 
CLÀUSULA 27- Criteris de valoració del Lot 2 
 
Els criteris de valoració amb la ponderació que se’ls atribueix són els següents: 
 
1.- PROJECTE SOCIAL QUE S’IMPLEMENTARÀ: 50 punts, segons els paràmetres 
o subcriteris següents: 
 
A. Projecte formatiu i assistencial:......................................................... Fins a 40 
punts: 
 
1. Projecte de formació i assistencial en l’atenció de persones amb discapacitat 

psíquica i/o intel·lectual i/o sensorial amb discapacitat intel·lectual i/o física i/o 
sensorial.................................................................................................fins a 30 
punts  

 
1.1.- Definició i organització . . .fins a 15 punts 
 
1.2.- Definició de la missió . . .fins a 13 punts 
 
1.3.- Objectius generals i específics . .fins a 1 punt 
 
1.4.- Pla de comunicació intern i extern .fins a 1 punt 
 
2. Número de places residencials al centre ..............................................fins a 5 punts 
  
3.1.- Més de 100. . . . .5 punts 
 3.2.- Entre 50 i 99. . . . .3 punts 
 3.3.- Entre 25 i 49. . . . .1 punts  
 
3. Número de places escolars al centre.....................................................fins a 5 punts 
  
4.1.- Més de 100. . . . .5 punts 
 4.2.- Entre 50 i 99. . . . .3 punts 
 4.3.- Entre 25 i 49. . . . . 1 punts 
 
B. Serveis addicionals que donen valor afegit.................................. fins a 10 punts 
 
Es valorarà fins a 10 punts en base als següents paràmetres o subcriteris: 
 
1.  Servei d’activitats de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física i/o 
sensorial .....................................................................................5 punts 
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2. Projecte comunitari d’integració de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
física al municipi de Sant Fruitós de Bages.............................................. 5 punts 
 
C.- AVANTPROJECTE DE LA IMPLANTACIÓ: 35 punts, segons els paràmetres o 
subcriteris següents: 
 

1. Coherència entre la solució constructiva i el projecte formatiu i assistencial: fins 
a 9 punts. 

 
2. Solucions constructives que milloren el benestar i la qualitat de vida dels usuaris: 

fins a 9 punts. 
 

3. Integració dels usuaris a través dels espais comuns de l’edificació, amb els 
espais lliures de la parcel·la de la residència i amb l’entorn immediat, a través de 
les solucions constructives proposades pel contractista: fins a 9 punts. 

 
4. Bondat de la solució arquitectònica en raó a la qualitat del disseny, la seva 

integració paisatgística, l’aprofitament de la il·luminació i la ventilació naturals, 
l’orientació, la incorporació de solucions més eficients des dels punts de vista de 
mobilitat, energètic o medi ambiental: fins a 8 punts. 

 
Per tal que l’oferta sigui admissible haurà d’assolir els punts següents en els diferents 
criteris de valoració: 
 
 
 
 
 
 
 

A.1- Projecte de formació i assistencial en l’atenció de persones amb discapacitat 
psíquica i/o intel·lectual i/o sensorial amb discapacitat intel·lectual i/o física i/o sensorial: 
18 punts. 
 
B- Serveis addicionals que donen valor afegit: 3 punts 
 
C- Avantprojecte de la implantació: 20 punts 

 
Juntament amb la proposta de Projecte social a implementar i l’Avantprojecte de la 
implantació , es presentarà:  
 

o Estudi de viabilitat econòmica amb el següent contingut, que acrediti la 
coherència i possibilitat de compliment de la proposta presentada, així com 
permetre deduir la rendibilitat econòmica del projecte: 
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- Presentació del licitador: currículum de l’empresa, equip de treball (....) per tal 
de conèixer la formació i experiència professional, així com els motius per 
posar en marxa aquesta activitat. 

- Descripció del projecte empresarial i l’activitat a desenvolupar. 
- Cronograma d’implementació de l’activitat. 
- Estudi de mercat. 
- Pla econòmic-financer. 

S’ha de facilitar les dades que es detallen a continuació per els següents tres anys: 
o Pla d’inversions i el seu finançament. 
o Recursos aliens: finançaments externs. 
o Pla d’amortització. 
o Vendes i ingressos estimats, compres i marge de maniobra. 
o Despeses. 
o Compte de resultats. 
o Quadre de tresoreria. 
o Balanç. 
o Anàlisis del punt d’equilibri. 

 
La no presentació del citat Estudi de viabilitat econòmica, o la manca de 
coherència d’aquest amb la proposta presentada, podrà ser motiu d’exclusió del 
procediment. 
 
CLÀUSULA 28- Contingut del sobre 2 
 

- Document 1: Projecte social que s’implementarà 
- Document 2: Avantprojecte de la implantació 
- Document 3: Pla de negoci assumit per un economista o tècnic competent, i que 

haurà de ser validat per la Intervenció municipal.  
 
 
 
L’avantprojecte d’implantació s’integrarà pels documents següents: 

- Avantprojecte d’obres de l’edifici i dels espais exteriors de l’àmbit objecte del dret 
de superfície, incloent les obres de mobilitat que s’han d’ubicar dins d’aquest 
mateix àmbit. 

- Avantprojecte de les obres d’urbanització que caldrà desenvolupar per completar 
la de la parcel·la, incorporant les previsions que es creu que derivaran de 
l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de la Generalitat. 

- Estudi de mobilitat generada amb el contingut preceptiu i suficient per a l’emissió 
de l’informe favorable vinculant per part de la Direcció General d’Infraestructures 
de la Generalitat. 

 
Els avantprojectes tindran el contingut mínim que es preveu per aquests instruments a 
la legislació sobre contractes del sector públic, i sobre obres, activitats i serveis de les 
entitats locals. 
 
CLÀUSULA 29- Previsions sobre el Registre de la Propietat 
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Serà obligatòria per al contractista la inscripció de la constitució del dret de superfície al 
Registre de la Propietat, al seu càrrec. 
El contractista apodera irrevocablement amb la presentació de la seva plica l’Ajuntament 
per procedir per si mateix o per qui determini les tasques necessàries per practicar 
aquesta inscripció. 
CLÀUSULA 30- Despeses 
Seran a càrrec del contractista: 
Primer. Les despeses meritades en concepte d’aranzels notarials i registrals i les 
despeses de gestoria necessàries per a la satisfacció de les obligacions fiscals 
relacionades amb l’operació i les de gestió requerides per la inscripció registral del dret 
de superfície. Immediatament abans de la formalització, el contractista haurà de 
constituir un dipòsit a la tresoreria municipal pel pressupost d’aquests conceptes, el qual 
li haurà estat notificat per l’Ajuntament dins de la citació per a la formalització, i en 
notificació específica, una vegada comunicat pel contractista que es troba en disposició 
d’atorgar l’escriptura 
Segon. Les despeses meritades per la cancel·lació registral del dret de superfície a la 
seva extinció. 
 
CLÀUSULA 31- Garanties 
 
En el lot 2 la garantia provisional és de 26.779,57 € el qual correspon al 2% del valor 
d’expropiació de la finca sobre al que s’atorga el dret de superfície (1.338.978,80 €). 
I la garantia definitiva serà el 3% de la suma del citat valor d’expropiació de la finca sobre 
al que s’atorga el dret de superfície i del pressupost de les obres (PEC) que haurà 
d’indicar-se a l’avantprojecte de la implantació que haurà de ser presentat pel licitador 
al sobre 2. 
 
CLÀUSULA 32- Responsable del contracte  
 
Regidories d’adscripció: regidora d’ensenyament i regidora de serveis socials 
 
Responsables del contracte: Jordi Planell Hernández, tècnic de cultura i Mireia Subirana 
Chávez, tècnica d’ensenyament. 
 
 
CLÀUSULA 33- Cessió del dret de superfície 
 
La cessió del dret de superfície només es pot realitzar-se prèvia autorització municipal. 
Aquesta autorització s’atorgarà només si el contractista accepta expressament 
subrogar-se en tots els drets i obligacions del cedent i acredita disposar d’unes 
condicions de solvència econòmica i tècnica que permetin el compliment del contracte.  
 
Durant els 10 primers anys el contractista del dret de superfície seguirà el programa 
social presentat en el marc de la licitació. Transcorregut aquest termini podrà cedir el 
dret de superfície, prèvia autorització municipal. Aquesta autorització s’atorgarà només 
si el contractista accepta expressament subrogar-se en tots els drets i obligacions del 
cedent i acredita disposar d’unes condicions de solvència econòmica i tècnica que 
permetin el compliment del contracte.  
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L’entitat cessionària, doncs,  haurà de gaudir dels mateixos requisits i característiques 
que l’entitat adjudicatària del dret de superfície, i haurà de donar continuïtat al programa 
social iniciat per l’entitat cedent, o el podrà substituir per programes equivalents dins 
l’àmbit per a la inserció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 
 
CLÀUSULA 34- Cessió de la propietat de les finques sobre les quals s’hagi 
adjudicat el dret de superfície 
 
L’Ajuntament podrà cedir el seu dret de propietat sense cap limitació derivada del dret 
de superfície, mantenint-se aquest inalterat per la transmissió. El titular del dret de 
superfície no gaudeix de cap dret d’adquisició preferent. 
 
CLÀUSULA 35- Assegurances que ha de concertar obligatòriament el contractista 
 
El contractista està obligat a concertar durant la construcció les corresponents pòlisses 
d’assegurances en les modalitats responsabilitat civil i tot risc construcció, sent al seu 
càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres, amb les cobertures de 
risc que s’assenyalen en aquesta clàusula següents: 
 
a. Assegurança de Responsabilitat Civil General amb un límit mínim per sinistre de 
1.200.000,00 euros i amb un sublímit per les cobertures de patronal i creuada de 
300.000,00 euros per víctima, garantint les responsabilitats civils davant de tercers, així 
com davant de treballadors i subcontractistes.  
 
b. Assegurança Tot Risc Construcció amb una cobertura de caràcter multirisc, en la que 
el risc assegurat serà l obra en qüestió i la beneficiària serà aquesta societat municipal. 
Restaran emparats els danys i pèrdues de materials que sigui conseqüència directa 
d’una causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedència i, en 
general, els danys que es detallen en aquesta clàusula. 
 
L’assegurança haurà de contenir les clàusules mínimes següents: 
 
a. Tot risc construcció 
 
El contractista aportarà pòlissa de la modalitat tot risc construcció, amb una cobertura 
de caràcter multirisc, amb duració des de l’inici de les obres fins a la recepció definitiva, 
en la qual el risc assegurat serà l’obra en qüestió. 
  
Restaran emparats els danys i pèrdues materials que siguin conseqüència directa d’una 
causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedència i, en general, els 
danys que siguin conseqüència de: 
 

- Riscos convencionals: incendi, explosió, robatori, xoc o impactes de vehicles i 
altres assimilables. 

 
- Riscos de força major de la naturalesa. 
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- Riscos propis de l’obra en si: ensorraments, errada humana, defectes 
- de materials, execucions defectuoses etc. 

 
- Riscos polític socials i terrorisme. 

 
- Desenrunament. 

 
- Despeses extraordinàries derivades com a conseqüència d’un sinistre 

indemnitzable. 
 

- Béns preexistents: s’entenen com a tals altres construccions ja realitzades a l 
entorn de l obra que es troben sota el control, custòdia i/o vigilància de 
l’assegurat i no formen part de l’obra a construir. 

 
- Pèrdues conseqüencials: perjudicis econòmics que s’originin per un retard en 

l’entrega de l’obra com a conseqüència d’un sinistre cobert per la pòlissa. 
 

- Manteniment: període de manteniment fins la recepció definitiva de l’obra. 
 
b. Responsabilitat civil 
 
El contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, amb un límit 
mínim per sinistre de 1.200.000,00 euros i amb un sublímit per les cobertures de patronal 
i creuada de 300.000,00 euros per víctima, garantint les responsabilitats civils davant de 
tercers, així com davant de treballadors i subcontractistes. Haurà d incloure les garanties 
mínimes següents: 
 

- Responsabilitat civil directa i extra-contractual que pugui ser imputada al 
promotor o a qualsevol dels que intervenen en l execució de l’obra per danys a 
tercers i subsidiària, que se li pogués exigir per actes del subcontractista incloent: 
risc d’explotació, responsabilitat civil patronal, reclamació de danys propis, 
fiances penals i defensa criminal, per actes o omissions que poguessin ser 
imputats, encara que sense raó a qualsevol dels que intervenen, indemnització 
davant de tercers com civilment responsable per danys accidentals causats al 
mateixos, ja sigui directa o subsidiàriament tal responsabilitat. 

 
- Responsabilitat civil pel que respecta a les estructures ja existents i/o propietaris 

adjacents incloses les esquerdes que afecten els edificis més propers o a la 
seguretat dels seus habitants. També restaran incloses les pèrdues o danys a 
cables, canonades, pous, galeries o qualsevol altre servei subterrani ja existent. 

 
- Responsabilitat civil creuada: s’aplicarà a cadascuna de les parts mencionades 

com assegurades, en la mateixa forma que si a cada una d elles s hagués estès 
una pòlissa per separat, renunciant la companyia asseguradora a qualsevol dret 
de subrogació o recurs contra alguna de les esmentades parts per raó de les 
indemnitzacions efectuades. 
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- Responsabilitat civil patronal. 
 
c. Punts comuns: 
 

- Totes les franquícies i/o limitacions en les indemnitzacions seran sempre a 
càrrec del contractista adjudicatari de l obra. 

- Tindran la condició d’assegurat el promotor de l obra, el propietari inicial i els 
propietaris successius de l’obra durant el període de cobertura de la pòlissa, així 
com tots els contractistes i subcontractistes i quantes persones intervinguin en 
l’execució material de l obra. 

- L’assegurador s’obliga a posar en coneixement de l’Ajuntament i dels 
beneficiaris, amb antelació, l’anul·lació, la renovació o qualsevol altra modificació 
que es pretengui introduir en el contracte d’assegurança, així com la falta de 
pagament al seu venciment de la prima sense que per cap motiu quedi 
interrompuda la vigència de l’assegurança. 

- Durant la vigència del dret superfície, haurà de mantenir-se amb les 
característiques suara descrita una pòlissa de responsabilitat civil.  

- També des de la recepció de l’edifici, aquest s’assegurarà pels riscos que els 
citats per a l’assegurança de tot risc construcció que no sigui específic del procés 
constructiu de forma que quedi coberta la seva reposició en cas de destrucció 
total i també qualsevol reposició parcial. 

- Els capitals assegurats s’actualitzaran anualment aplicant l’índex general del 
sistema nacional d’índex de preus al consum publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística o índex que en un futur el substitueixi en la seva funció actual. 

 
 
CLÀUSULA 36- Extinció  
 
Específicament, el dret de superfície, s’extingirà per les causes imputables al titular del 
dret següents: 
 

- Per l’incompliment de qualsevol element de l’oferta del contractista que hagi estat 
valorat o de les obligacions que durant l’execució se li imposen en aquest plec. 

- Per l’incompliment de qualsevol de les fites del cronograma. 
- Per no comparèixer a la constitució del dret de superfície. 

 
L’extinció del contracte determina en tot cas la del dret de superfície. 
 
A l’extinció del contracte, el contractista lliurarà en el termini màxim d’un mes l’edifici en 
condicions adequades de seguretat, salubritat i estètica, lliure de qualsevol ocupació i 
tots els béns mobles que tingui instal·lats i que no hagin accedit a la propietat. 
 
Quan el contracte conclogui per transcurs de la durada del dret de superfície, abans que 
faltin tres mesos per a l’extinció, el superficiari lliurarà a l’Ajuntament la programació de 
les operacions necessàries per al retorn de la possessió a l’Ajuntament.  
 
Dins del mes següent a la finalització d’aquest termini, l’Ajuntament: 
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Primer. Podrà requerir al superficiari que enderroqui totes o algunes de les construccions 
existents sobre la finca, en el qual cas haurà de procedir a l’enderroc en el termini màxim 
de sis mesos, sent al seu càrrec totes les despeses que se’n derivin. 
 
Segon. Requerirà al superficiari que constitueixi a la tresoreria municipal en el termini 
de deu dies hàbils l’import de la liquidació provisional per les despeses vinculades a 
l’extinció del dret, en especial, la cancel·lació registral de la seva constància. La 
liquidació definitiva d’aquest import s’inclourà dins de la liquidació definitiva del 
contracte. 
 
Tercer. La recepció del contracte no tindrà lloc fins que no es lliuri la possessió de la 
finca lliure d’ocupacions, amb els enderrocs realitzats i havent-se constituït el dipòsit 
indicat a l’apartat segon. 
 
La mora del superficiari en el compliment de les seves obligacions a l’extinció del dret 
de superfície determinarà que s’apliqui una penalitat equivalent a una tercera part de 
l’import de la garantia definitiva per cada mes o fracció, en import actualitzat en l mateixa 
proporció en que ho hagi fet l’índex general de preus del consum a Catalunya, prenent 
com a referència la data de constitució del dret de superfície. 
 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:  
    

☐S’emet informe favorable sobre el plec. 

 

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

   
El regidor proponent: 
 
Sr. Joan Carles batanés Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA 

☒ 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’INTERVENCIÓ 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
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ANNEXES 

 
1. Plànol referent a l’àmbit del Lot 1 (cessió ús teatre) 

 
2. Consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de la parcel·la 

6229507DG0262N0001IU 
 

3. Contracte d’arrendament del Teatre Casal Cultural formalitzat entre l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages i l’Associació Casino Societat Coral i Familiar de Sant 
Fruitós de Bages. 

 
4. Contracte de serveis de sonorització i il·luminació de diferents actes 

 
5. Plànol referent a l’àmbit del Lot 2 

 
6. Certificat de domini i càrregues de les parcel·les amb referència cadastral 

6229507DG0262N0001IU; i 5934401DG0253S0001YT i 
5934401DG0253S0000TR. 

 
7. Certificat de règim urbanístic del sòl de les parcel·les amb referència cadastral 

5934401DG0253S0001YT i 5934401DG0253S0000TR 
 

8. Consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de les parcel·les  
5934401DG0253S0001YT i 5934401DG0253S0000TR. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
S2  Autoritzar el canvi de recorregut de la 22a. Marxa del Terme al seu pas pel 
terme de municipal (exp. 1798/2018) 
 

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

1.  La Junta De Govern Local, en sessió celebrada el dia 28.12.18, va acordar  autoritzar 
al Grup Excursionista Posa’t En Marxa la realització de la  22a. Marxa del Terme al seu 
pas pel terme de municipal així com el seu recorregut). 
 
2. En data 3 de gener del 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-54), el Sr. Jose Ayala 
Mateo, en representació del Grup Excursionista Posa’t en Marxa, presenta una instancia  
en la que posa de manifest que degut a l’esllavissada de la Tolega es necessari realitzar 
algun canvi en el recorregut. Adjunta a la seva instancia, un nou plànol del recorregut 
de la marxa al terme. 
 
Per això, cal que l’òrgan que autoritzarà prèviament la celebració d’aquesta prova i el 
seu recorregut en prengui coneixement del recorregut demanat. Aquesta competència 
correspon a la Junta de Govern Local que actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
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- Publicació al BOPB: 3.7.2015 
 
S’ACORDA:  
 
Primer.  Autoritzar el nou recorregut de la 22a. Marxa del Terme, autoritzada per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 28.12.2018, segon el plans annex. 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. Declarar que: 

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

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

legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 
 
 
ANNEX – Plànol dels recorreguts de la caminada 2019. 
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.

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 9:44 hores. “ 
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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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