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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 i 
urgent de la Junta de Govern Local celebrada el dia 25 de febrer de 2019, és el següent 
:  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 5/2019 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: ................... 25 de febrer de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius , Sra. Mònica Cruz Franch, Sr. Tomàs Casero 
García i Sra. Cristina Murcia Caraballo. 
 
També hi assisteix el regidor (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés 
 
Excusa la seva assistència: - 
 
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 25 de febrer de 2019, 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. Així mateix, també es va acordar per unanimitat la inclusió de l’assumpte 
sobrevingut proposat. 
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PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ:  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

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

  

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

1. Aprovar el preu públic del cost del viatge en 
vehicle especial tipus tren   

469/2019 4 

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

  

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

2. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

2.1 Aprovació del contracte de comodat sobre el 
vehicle especial tipus tren 

405/2019 5 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
  

3.  ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 
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3.1 Modificació del contracte de de subministrament 
i instal·lació d’un mòdul de lavabo públic de 
neteja automàtica a la Plaça Onze de Setembre 

1502/2017 10 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.   

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

  
1. Aprovar el preu públic del cost del viatge en vehicle especial tipus tren  

per a la festa de l’arròs 2019 (exp. 469/2019) 
 
Fets 
 
Primer. És voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages dotar d’un major atractiu i 
valor afegit a la promoció del territori. Amb la compra d’un vehicle especial tipus tren es 
volen realitzar circuits en dates d’alta concentració de visitants.  
 
Segon. Per la utilització del vehicle cal aprovar un preu públic. 
 
Tercer. Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica on justifica el cost de 2€ com 
a preu públic adequat per la realització del circuit turístic en tren.  
 
Quart. Vist l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), s’estableix que el 
import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. Excepte quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic. 
 
Cinquè. Vist que el Ple municipal de data 22 de juny de 2015, va acordar delegar en la 
Junta de Govern Local, entre altres, les atribucions d’establir els preus públics 
corresponents a serveis o activitats prestades per l’Ajuntament. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 
-Òrgan delegant: Ple 
-Data de delegació: 22.6.2015 
-Publicació al BOPB: 7.7.2015 
 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de promoció econòmica, en ús de les 
competències que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el preu públic del cost del viatge en tren per un import unitari de 2 € 
per raons de promoció turística del territori per a la festa de l’arròs 2019. 
 
SEGON. Donar conformitat de la denominació del preu públic següent: 
 

 Cost del viatge en tren: 2 € 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 5 de 15 
 

 

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 

 
TERCER. La liquidació del preu públic s’ajustarà a la següent regla per la liquidació i 
recaptació d’aquest: 
 
En el no previst s’estarà a l’Ordenança Fiscal número 13 Reguladora dels Preus públics. 
 
QUART. Notificar el present acord a l’àrea de Tresoreria, per al seu coneixement i 
efectes; i publicar al BOPB. 
 
CINQUÈ. Declarar que: 
 

-L’acte és una resolució, que pot ésser impugnada per mitjà de recurs de 
reposició davant l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
-Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

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

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

  
2. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   

  
2.1 Aprovació del contracte de comodat sobre el vehicle especial tipus tren
 ( exp. 405/2019) 

 
Primer. Es voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de dotar d’un major 
atractiu i valor afegit a l’esdeveniment de la Cavalcada de Reis, així com per 
promocionar el municipi en el marc d’altres esdeveniments creu oportú cedir el citat 
vehicle tipus tren a l’entitat Associació Cavalcada de Reis Sant Fruitós, per tal que el 
pugui utilitzar en els termes que s’estableixen en el contracte de comodat que s’adjunta 
com a annex A. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 

Pàgina 6 de 15 
 

 

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 

Segon. 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: 03.7.2015  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de contracte de comodat sobre el vehicle especial tipus 
tren que s’incorpora al present acord (annex A). 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Tercer.  Notificar el present acord a l’Associació Cavalcada de Reis Sant Fruitós, a l’àrea 
de promoció econòmica i a l’àrea d’intervenció i tresoreria. 
 
Quart. Publicar el conveni, un cop formalitzat, a la web municipal i al portal de 
transparència.  
 
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. 
 
 
Annex 1. Contracte de comodat sobre el vehicle especial tipus tren 
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CONTRACTE DE COMODAT SOBRE EL VEHICLE ESPECIAL TIPUS TREN 
 
A Sant Fruitós de Bages, el dia XX de XXXXXX de 2019 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, en nom i representació del mateix, amb NIF P0821200-C, assistit pel 
secretari de la corporació, que dóna fe d’aquest acte. 
 
De l’altra part, Sr. Francesc Xavier Pont Fernández, amb DNI 39345568-C en 
representació de l’entitat Associació Cavalcada de Reis Sant Fruitós, en la qualitat de 
President. L’entitat consta inscrita al Registre municipal d’entitats i associacions de Sant 
Fruitós de Bages i domicili al carrer Lluís Castells núm. 12 de Sant Fruitós de Bages. 
   
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per subscriure el present 
conveni, i a tals efectes 
 
MANIFESTEN 
 

I. Els fins de l’entitat Associació Cavalcada de Reis Sant Fruitós són, segons 
consta en els seus estatuts, la col·laboració en la cavalcada de Reis i festes 
populars municipals del municipi de Sant Fruitós de Bages. Per aconseguir les 
seves finalitats l’Associació realitza les activitats consistents en l’organització de 
la cavalcada de Reis. 
 

II. Que l’Ajuntament és titular d’un vehicle tipus tren destinat al transport turístic del 
municipi de Sant Fruitós de Bages en els seus esdeveniments culturals i festius, 
segons contracte de subministrament formalitzat en document administratiu de 
data 30 de novembre de 2018. 

 
III. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la voluntat de dotar d’un major 

atractiu i valor afegit l’esdeveniment de la Cavalcada de Reis, així com per 
promocionar el municipi en el marc d’altres esdeveniments creu oportú cedir el 
citat vehicle tipus tren a l’entitat Associació Cavalcada de Reis Sant Fruitós, per 
tal que el pugui utilitzar en els termes que s’estableixen en el present conveni. 

 
IV. Que el vehicle disposa de la corresponent pòlissa d’assegurança: 

 
Vehicle (tractor) amb matrícula IB25999VE: pòlissa número 044831817/0 de la 
companyia Allianz Seguros i Reaseguros, S.A 
Vehicle industrial amb matrícula IB26000VE: pòlissa número 044837175 de la 
companyia Allianz Seguros i Reaseguros, S.A 

 
A la vista de tots aquests antecedents, acorden subscriure aquest conveni i pacten les 
següents: 
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CLÀUSULES 
 
Primera. Cessió d’us en comodat 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages cedeix l’ús en comodat del vehicle especial tipus 
tren amb matrícula IB25999VE i IB26000VE a l’entitat Associació Cavalcada de Reis 
Sant Fruitós. 
La cessió d’ús del vehicle és per a destinar-lo als esdeveniments següents: Cavalcada 
de Reis (que l’entitat organitza cada any), la Festa de l’Arròs, les Caramelles, els Benet 
Games i als altres esdeveniments que de mutu acord entre les parts es pactin entre 
l’entitat i l’Ajuntament.  
 
Segona.  
La vigència del present conveni de col·laboració s’estableix en 4 anys. 
Cada any, durant el mes de febrer, es realitzarà un reunió entre les parts per valorar 
aquest conveni i proposar modificacions, si s’escau. 
 
Tercera.  
En virtut del conveni, l’entitat Associació Cavalcada de Reis Sant Fruitós es compromet 
a: 
 

a) Utilitzar el vehicle cedit, per a la finalitat que s’acorda en el conveni de cessió 
d’ús i que és destinar el tren als esdeveniments següents: Cavalcada de Reis, 
Festa de l’Arròs, Caramelles, Benet Games i als altres esdeveniments que de 
mutu acord entre les parts es pactin entre l’entitat i l’Ajuntament. 

b) En el cas que el tren es vulgui utilitzar per part de l’Associació en el marc d’altres 
esdeveniments, serà preceptiva l’autorització prèvia per part de l’Ajuntament. 

c) L’entitat es compromet a que la conducció del vehicle es realitzarà exclusivament 
per persones les quals disposen del carnet de conducció tipus D exigit per a la 
seva conducció.  

d) L’entitat disposarà al seu càrrec dels serveis del conductor del vehicle, el qual 
haurà de tenir el carnet D. L’entitat haurà de comunicar amb antelació suficient 
qui és el conductor que pretén que condueixi el vehicle i aquest haurà de ser 
autoritzat per l’Ajuntament.  

e) Assumir els possibles desperfectes derivats d’un mal ús del vehicle, per part del 
conductor designat per l’entitat. 

 
Quarta.  
Per la seva part, l’Ajuntament es compromet a: 
 

a) Portar a terme les intervencions de manteniment i inversions que s’hagin 
d’efectuar per al bon estat i millora del vehicle. 

b) Destinar la nau situada al carrer Lleida número 5-7, titularitat de l’Ajuntament, als 
efectes de poder disposar d’un espai tancat en el que el tren estigui degudament 
protegit després de cada sortida. 
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Cinquena.  
Altres utilitzacions del vehicle: 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat de poder cedir a tercers privats o públics  la utilització 
del tren i a desenvolupar tasques de la seva explotació econòmica, i a aquets efectes, 
l’entitat resta obligada a conduir el tren des de la nau del C/Lleida , 5-7 fins al punt de 
destinació que li indiqui l’Ajuntament i a destinar almenys una persona responsable dins 
del vehicle. En aquests supòsits, tindrà preferència per a ser conduit pel conductor 
habitual de l’entitat i en cas que aquest conductor no pugui, l’Ajuntament podrà designar 
un conductor que reuneixi les condicions necessàries i durant tot el recorregut que es 
faci hi haurà almenys una persona de l’entitat a dins del vehicle. 
 
Sisena.  
Aquest acord te la naturalesa de contracte administratiu especial de comodat en atenció 
a la afectació als serveis i activitats de titularitat municipal als qual afecta. A la seva 
vegada suposa una terminació convencional substitutiva de la resolució d’acord amb 
l’article 86 de la Llei 39/2015. 
 
Aquest conveni es resoldrà per alguna de les clàusules següents: 

a) Per resolució derivada d’incompliment de les estipulacions pactades. 
b) Per mutu acord. 
c) Per resolució unilateral de l’Ajuntament per motius d’interès públic sempre 

expressament motivats. 
d) Per renúncia expressa d’una de les parts. 
e) Per les causes legalment previstes per l’extinció dels comodats. 

 
 
 
I en prova de conformitat, els atorgats signen aquest conveni, que s’estén en duplicat 
exemplar. 
 
 
L’Alcalde,    Associació Cavalcada de Reis Sant Fruitós,  
Joan Carles Batanés Subirana  Francesc Xavier Pont Fernández 
     
 
 
 
   

El Secretari, 
Dona fe 

 
 

     Josep González Ballesteros 
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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  
 
 

 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

   
3. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  

  
3.1 Modificació del contracte de de subministrament i instal·lació d’un mòdul de 
lavabo públic de neteja automàtica a la Plaça Onze de Setembre (exp. 1502/2017) 
 
FETS 
 
1.- Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22.10.2018 es va 
adjudicar a l’empresa Proyectos e instalación de material urbano SAU, amb CIF A-
33754870 per un import de 34.749,63 €, més 7.297,42 € d’IVA, total de 42.047,05 € (IVA 
inclòs.), el contracte de subministrament i instal·lació d’un mòdul de lavabo públic de 
neteja automàtica situat a la Plaça Onze de Setembre, d’acord amb l’oferta presentada 
i formalitzant-se el contracte en data 31.10.2018. 
 
2.- Vist l’informe emès en data 18.02.2019 per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Xavier 
Casas Pujol, el qual s’annexa al present, i en el qual proposa “modificar el contracte amb 
els tràmits previs pertinents, sense suposar variació de l’import del contracte, en el seu 
apartat de sistema d’accés al mòdul mitjançant un polsador, amortidor pel tancament 
automàtic de la porta, i sistema d’alarma amb sirena en cas que la porta quedi oberta.” 
 
3.- Vist que, conforme determina l’article 191 de la LCSP s’ha donat audiència al 
contractista trametent-li, per a la seva verificació, l’informe tècnic emès per l’arquitecte 
tècnic municipal. L’empresa ha manifestat en data 21.02.19 (2019-E-RC-1091) la seva 
conformitat amb la modificació del contracte pretesa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

I. Ens trobem davant una modificació no prevista en el P CAP regulador del 
procediment de contractació aprovat per la Junta de Govern Local de 
26.07.2018, atès que aquest no preveu cap supòsit per a la modificació del 
contracte. 
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II. Tal i com es desprèn de l’informe tècnic la modificació consisteix en la substitució 
del sistema d’accés al mòdul via pagament amb moneda (sistema establert en 
el PPTP), pel següent equivalent sense cost addicional: 
- Eliminació del moneder per un polsador. 
- Sistema d’alarma amb sirena en cas que la porta es quedi oberta. 
- Sistema d’amortidor pel tancament de la porta automàticament (paràmetre ja 
previst l’apartat Descripció de materials i disseny del PPTP).   
 

III. L’informe detalla els aspectes positius derivats del canvi en el sistema d’accés i 
del mateix es desprèn que “Es creu adient introduir aquesta modificació al 
contracte ja que s’obté un benefici per l’usuari en quant a facilitat d’utilització i es 
garanteixen d’igual manera els condicionants de seguretat pretesos inicialment”. 

 
IV. La modificació es limita a introduir els aspectes estrictament indispensables per 

tal de possibilitar la substitució del sistema d’accés al mòdul, conforme l’article 
205.1 b); i s’emmarca en l’art. 205.2 c), considerant-se que es tracta d’una 
modificació no substancial del contracte. 

 
V. 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 
 
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Modificar el contracte subministrament i instal·lació d’un mòdul de lavabo públic 
de neteja automàtica situat a la Plaça Onze de Setembre formalitzat amb l’empresa 
Proyectos e instalación de material urbano SAU en data 31 d’octubre de 2018, per tal 
de substituir el sistema d’accés al mòdul via pagament amb moneda (sistema establert 
en el PPTP), pel següent equivalent: eliminació del moneder per un polsador; sistema 
d’alarma amb sirena en cas que la porta es quedi oberta; Sistema d’amortidor pel 
tancament de la porta automàticament (paràmetre ja previst l’apartat Descripció de 
materials i disseny del PPTP).   
 
Segon. Establir que, l’aplicació de la modificació del contracte detallada en el punt 
anterior, no comporta cap cost addicional amb càrrec a l’Ajuntament. 

 
Tercer. Requerir a l’empresa Proyectos e instalación de material urbano SAU, per tal de 
formalitzar la modificació del contracte subministrament i instal·lació d’un mòdul de 
lavabo públic de neteja automàtica situat a la Plaça Onze de Setembre, el dia i hora que 
es fixarà per part de l’àrea de contractació de l’Ajuntament. 
 
Quart. Publicar la modificació del contracte al perfil del contractant i al registre públic de 
contractes, de conformitat amb l’art. 207.3 de la LCSP. 
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Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa contractista, als serveis tècnics 
municipals, i a la intervenció-tresoreria. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
Annex 1: Informe emès per l’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  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 09:40 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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