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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 21 de març de 2019, és el següent 
:  
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 8/2019 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: ................ 21 de de març 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/la regidor/a (art 38.2 del ROM) : - 
 
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 21 de març 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.  
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VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ :  

 
Sentit de l’acord: 

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

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 

 
 

 ASSUMPTES EXPEDIENT  

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

  

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

1. ÀREA DE SECRETARIA   

1.1 Aprovació de l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del contracte administratiu especial 
per l’alienació, mitjançant procediment obert, de 
quatre finques del patrimoni municipal del sòl i 
d’habitatge, ubicades al Polígon Industrial 
Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages. 

1591/2018 
 

6 

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 SERVEIS ECONÒMICS   

2.1 Modificació de la pòlissa d’assegurança de 
riscos patrimonials dels diferents tipus de béns 
mobles i immobles de l’Ajuntament (pòlissa 
número 0791170055904). 

426/2014 35 

3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

3.1 Aprovació del conveni de col·laboració i 
atorgament de la subvenció nominativa a l’ 
Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, exercici 
2019 

253/2019 37 
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3.2 Aprovació del conveni de col·laboració i 
atorgament de la subvenció nominativa a 
MAMMUT FILMS S.L 

560/2019 43 

4. ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

4.1 Declarar desert el procés selectiu per a la 
cobertura d’una plaça de tècnic/a auxiliar de 
gestió per proveir un lloc de treball de Tècnic/a 
auxiliar de joventut 

982/2018 48 

5. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

5.1 Aprovació del contracte de comodat sobre el 
vehicle Nissan Qashqai 1.5 DCI amb matricula 
9865-GSS. 

630/2019 49 

6. ÀREA DE COMUNICACIÓ    

6.1 Aprovació de l’expedient de contractació i el 
plec de clàusules administratives que han de 
regir la contractació, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
varis criteris de valoració i tramitació ordinària 
per la producció i emissió de dos programes de 
ràdio. 

624/2019 53 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

7.1 Inici de l'expedient de Reparcel·lació de la 
Unitat d’Actuació 15 B Cementiri 

562/2019 98 

8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

8.1 Aprovació del contracte menor d’obra ordinària 
d’adequació de voreres 2019. 

614/2019 109 

8.2 Aprovació de l’adjudicació de la redacció de 
l’avantprojecte i del projecte bàsic per la 
construcció d’una comissaria de Policia Local i 
Urbanització dels Espais Exteriors. 

1475/2018 119 

8.3 Aprovació de l’adjudicació de la redacció del 
projecte d’obres ordinàries de reurbanització del 
carrer Padró, fase 2. 

1645/2018 132 

8.4 Aprovació de l’adjudicació de les obres 
d’adequació de la planta baixa i primera de 
l’immoble situat al carrer Padró, 6-8 (Casajoana) 

1663/2018 144 

8.5 Aprovació de l’adjudicació del contracte per 
l’execució de les obres per diverses actuacions 
de senyalització (senyalització de la 
urbanització de Pineda i reordenació de la 
senyalització viària de polígons industrials) 

1820/2018 151 
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8.6 Aprovació del contracte menor de serveis per a 
la direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució de la fase 2A nou edifici 
bar del projecte intervencions al camp de futbol 

1873/2018 159 

9. ÀREA DE MEDI AMBIENT    

9.1 Aprovació del programa anual 2018 que 
desenvolupa el Pla marc de restauració i millora 
forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Valls del Montcau. 

192/2016 169 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

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

414/2019 182 

10.2 Concessió d’ajudes d’urgència social 507/2019 
527/2019 
567/2019 

184 

10.3 Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de 
Barcelona pel  finançament dels servei socials, 
mitjançant el fons de prestació econòmica 
“Finançament de l’àmbit de Benestar Social” del 
Catàleg de la “Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019”. 

676/2019 185 

10.4 Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de 
Barcelona pel  finançament dels servei socials, 
mitjançant el fons de prestació econòmica 
“Programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2019 ” en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 
 

678/2019 

 

11. ÀREA DE SANITAT    

11.1 Aprovació del contracte menor de serveis per al 
control de la població de coloms. 

607/2019 190 

12. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

12.1 Adjudicació del contracte menor de serveis per 
la impressió del llibre "Images d'Alger" de 
l'Alfred Figueras 

652/2019 203 

13. ÀREA D’ENSENYAMENT   

13.1 Aprovació de la pròrroga del servei de classes 
d’anglès dels alumnes de la Llar d’infants 
Municipal “Les Oliveres” de Sant Fruitós de 
Bages. 

513/2017 217 
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14. ÀREA D’ESPORTS   

14.1 Atorgament de subvenció nominativa per 
l’exercici 2019, mitjançant l’aprovació de la 
pròrroga del Conveni formalitzat en data 6 de 
juny de 2017 entre l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages i el Futbol Club Fruitosenc 

340/2019 218 
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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. ÀREA DE SECRETARIA 

  
1.1  Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte 
administratiu especial per l’alienació, mitjançant procediment obert, de quatre 
finques del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge, ubicades al Polígon Industrial 
Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages (exp. 1591/2018) 
 
Primer. L’Ajuntament és titular de les 4  finques que es detallen a continuació, ubicades 
al polígon industrial Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages: 
 
 
 
 
 

Segon. Les parcel·les han estat objecte de valoració per a la seva alienació, segons 
documentació obrant en l’expedient. 
 
Tercer. Vista la provisió emesa per part de l’Alcalde, Sr. Joan Carles Batanés Subirana, 
en la qual es manifesta la voluntat de convocar una licitació per la venda de les finques 
detallades. 
 
Quart. Atès que s’ha redactat els plecs de clàusules administratives particulars 
corresponent. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte administratiu 
especial per l’alienació, mitjançant procediment obert, de quatre parcel·les del patrimoni 
municipal del sòl i d’habitatge, ubicades al Polígon Industrial Berga I, subsector 2 de 
Sant Fruitós de Bages; mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa i varis criteris d’adjudicació. 
 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà la 
contractació del contracte i que s’adjunta al present com a annex 1. 
 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL REFERÈNCIA 

Volum Llibre Foli Finca CADASTRAL 

3476 222 170 8361 6140523DG0264S0001HE 

3476 222 172 8362 6140524DG0264S0001WE 

3476 222 174 8363 6140525DG0264S0001AE 

3476 222 176 8364 6140526DG0264S0001BE 
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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 de la licitació en el Perfil de Contractant per a 
que durant el termini d’un mes, els interessats puguin presentar les proposicions que 
estimin pertinents.  
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
ANNEX – Plec de clàusules administratives particulars del contracte  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’ALIENACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT DE QUATRE PARCEL·LES DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I 
D’HABITATGE UBICADES AL POLÍGON INDUSTRIAL BERGA I, SUBSECTOR 2 DE 
SANT FRUITOS DE BAGES. 

 
Clàusula 1 Objecte 
 
El present plec de clàusules administratives particulars té per objecte regular la 
contractació administrativa especial de la venda de fins a quatre parcel·les del patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge, per procediment obert i tramitació ordinària. 
El licitador interessat podrà oferir l’adquisició des d’1 fins a les 4 parcel·les objecte 
d’aquest plec. 
 
Clàusula 2 Règim jurídic i documents amb caràcter contractual 
 
El contracte es regeix pels grups normatius citats a continuació per l’ordre de prelació 
que també s’expressa: 
 
Primer. Legislació urbanística. 
Segon. Legislació sobre contractes del sector públic. 
Tercer. Legislació administrativa general. 
Quart. Legislació civil. 
 
La contractació no és harmonitzada ni susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
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 Identificació i estat de les finques: 
 
Les finques objecte d’aquest contracte es troben ubicades al polígon industrial Berga I, 
subsector 2 de Sant Fruitós de Bages i li pertanyen a l’Ajuntament per atribució originària 
per títol de reparcel·lació en concepte d’aprofitament urbanístic en virtut del projecte de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, del polígon d’actuació urbanística 
únic que es correspon amb el sector d’aquest nom delimitat pel Pla general d’ordenació 
vigent; projecte el qual va ser aprovat definitivament el dia 3 d’agost de 2007 (BOP núm. 
218 de 11.09.07) i que és ferm en via administrativa i jurisdiccional 
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INSCRIPCIÓ REGISTRAL  REFERÈNCIA CADASTRAL
 Projecte reparcel·lació 

Volum Llibre Foli Finca     núm. parcel·la 

3476 222 170 8361 6140523DG0264S0001HE   7 

3476 222 172 8362 6140524DG0264S0001WE   8 

3476 222 174 8363 6140525DG0264S0001AE   9 

3476 222 176 8364 6140526DG0264S0001BE 10 

 
L’expressió gràfica de les finques consta a l’annex A d’aquest plec. 
 
Totes les finques: 
 

I. Es troben regulades quant al seu planejament urbanístic general consistent en 
el Pla general d’ordenació de Sant Fruitós de Bages aprovat definitivament per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 27 de març de 1996. L’acord 
d’aprovació definitiva es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
el 27 de març de 1996 i al mateix Diari el 27 de març de 1998. Les normes 
urbanístiques del Pla es van publicar al mateix Diari el dia 8 de febrer de 2005. 
Es correspon amb l’expedient de la Comissió 1989/000855/N. Tot això, segons 
resulta del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. 

 
II. Es troben regulades per les modificacions del planejament general i pel 

planejament derivat següent:  
 
- Pla parcial urbanístic del sector industrial discontinu carretera de Berga I, 

clau 9c, subsector 2, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessions de 27 d’abril de 2006 i 29 de març 
de 2007. L’acord d’aprovació definitiva, així com les Normes 
urbanístiques es van publicar al DOGC de 1.06.2007. 

III. Actualment es troben classificades com a sòl urbanitzable delimitat, i encara no 
han assolit la seva condició de solar, ja que no ha finalitzat la gestió urbanística 
integrada. Tanmateix, perquè adquireixin la condició de solar, manca el 
pagament dels drets elèctrics a l’empresa distribuïdora. Aquesta i altres 
càrregues urbanístiques, si n’hi hagués, seran assumides per l’Ajuntament i no 
repercutiran sobre el propietari. La venda es fa lliure de càrregues. 
 

IV. La qualificació urbanística de les finques del Sector industrial carretera de Berga 
I subsector 2 és zona seriada de sòl industrial, clau 6d1. 
 

Clàusula 4 Dades econòmiques 
 
El preu mínim que podrà oferir-se per l’adquisició dels solars es fixa en les quanties que 
es detallen a continuació a la columna “valor”, d’acord amb l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals. Aquest import podrà ser millorat pels licitadors, sempre a l’alça. 
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Clàusula 5 Licitadors i contractistes 
 
L’adquisició de finques comporta l’obligació d’edificar en elles en els termes de l’oferta 
formulada, i per tant, si bé no s’exigeixen condicions de solvència especifiques, el 
licitador haurà de reunir tots els requisits que li permetin desenvolupar l’activitat. Per 
concórrer a la licitació, únicament s’exigeixen les condicions generals de capacitat i no 
incursió en prohibició definides al DCPCAP.  
 
Clàusula 6 Despeses 
 
L’adjudicatari estarà obligat a assumir les despeses de formalització en escriptura 
pública de la transmissió, així com de qualsevol esmena que s’esdevingués amb 
posterioritat, els impostos procedents, i qualsevol altra despesa derivada del bé. 
 
Clàusula 7 Criteris específics d’adjudicació  
 
Les empreses que concorrin hauran d’indicar la/les parcel·les que es volen adquirir, i el 
preu ofert per elles.  
 
En cas de presentar preu per més d’una parcel·la, aquestes hauran de ser d’almenys 
d’una aresta contigua. 
 
Les ofertes es valoraran segons els següents criteris d’adjudicació 
 

Criteris d'adjudicació valorables segons fórmules matemàtiques 
Puntuació 
màx. 70 

Preu a l’alça per parcel·la 70 

Criteris d'adjudicació valorables segons judicis de valor 
Puntuació 
màx. 30 

Viabilitat econòmica i tècnica del projecte 14 

Posició en el mercat de l'empresa quan sigui preexistent a la implantació 3 

Avantatges competitius del projecte 3 

Menor incidència ambiental del projecte 2 

Grau d'aplicació de les noves tecnologies 2 

Caràcter innovador del projecte 2 
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Generació de lloc de treballs indirectes 1 

Programa de formació dels treballadors 1 

Polítiques d'ocupació destinades a la integració de treballadors amb 
disminució psíquica 1 

Polítiques d'ocupació designades a la integració d'altres col·lectius amb 
dificultats per trobar ocupació 1 

 

Altres consideracions: 
 
S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 15 punts a obtenir en l’apartat de 
criteris de valoració mitjançant judici de valor. En el cas que no s’obtingui, els licitadors 
seran exclosos del procediment. 

 
El preu d’adquisició ofert pels licitadors per la parcel·la/parcel·les no podrà ser inferior 
en cap cas a aquell que consta a l’apartat “dades econòmiques”. La valoració d’aquest 
criteri s’efectuarà segons el tipus 2 de l’article 34 del DCPCAP, aplicant com a puntuació 
màxima la de 70 punts. 
 
La valoració de l‘oferta econòmica es realitzarà segons les regles següents: 
 
1) Quan les ofertes concurrents liciten per parcel·les diferents, el criteri d’adjudicació 
serà el preu ofert per cada una d’elles. 
 
2) Quan les ofertes concurrents versin sobre la mateixa/es parcel·la/es, la valoració de 
les ofertes es realitzarà segons la fórmula de l’article 34 tipus 2 del DCPCAP.  
 
3) Quan les ofertes concurrents versin sobre parcel·les només en part coincidents, 
s’aplicarà la següent regla: 
 
Cada oferta es valorarà segons la fórmula següent: 

𝑃 =
∑𝑃𝑖·𝐶𝑖

∑𝑆𝑖
 

On 
P és el preu mitjà ponderat 
Pi és el preu ofert per cada parcel·la 
Ci és un coeficient d’homogeneïtzació segons la taula següent 
 

Parcel.la 
Coeficient 

homogeneïtzació 

7 1,00 

8 1,00 

9 1,00 

10 0,95 

Si= superfície parcel·les sense incloure cap consideració a la participació en el proindivís 
d’aparcament. 
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Sobre el preu mitjà ponderat s’aplicarà la fórmula de l’article 34 tipus 2 del DCPCAP.  
 
Clàusula 8 Contingut de les ofertes 
 
Aquestes ofertes s’integraran per tres sobres, denominats 1, 2, i 3, amb el contingut 
previst a les clàusules 33 i concordants del DCPCAP, amb les especialitats següents: 
Primera. Acreditarà la capacitat i no incursió en prohibició mitjançant declaració 
responsable segons el formulari DEUC (Document Europeu Únic de Contractació) 
Segona. El sobre 2 contindrà un projecte d’implantació que definirà el que es vol realitzar 
dins de la/les finques la/les qual/s es pretén adquirir, abastant tots els seus aspectes, en 
especial, els relatius a definició de l’activitat, estudi econòmic financer, polítiques 
comercial i publicitària, d’investigació, recerca i desenvolupament, de personal i 
qualsevol altre que permeti un coneixement el més precís i acurat possible de la 
implantació que es projecta i que es valorarà amb els criteris d’adjudicació consistents 
en judici de valor. Aquest projecte comptarà, a més de tot l’anterior, amb una memòria 
integrada per tants capítols com criteris d’adjudicació es preveuen en aquest plec i 
cronograma de la implantació segons un diagrama de GANTT amb un detall mínim 
d’execució. A la memòria per capítols, cadascun d’ells estarà dedicat a un dels criteris 
d’adjudicació separadament i establirà la informació necessària que, a judici del 
contractista, ha de ser presa en consideració per l’Ajuntament per puntuar el criteri 
corresponent. La mesa de contractació puntuarà cada criteri, a llum de la informació 
facilitada en el capítol corresponent, i considerant globalment la seva coherència amb la 
resta del projecte. 
 
Tercera. El sobre 3 contindrà l’oferta econòmica (annex 5) d’aquest plec. En cas 
d’igualtat en el preu ofert per parcel·la, tindrà preferència i major puntuació que la resta 
d’ofertes, aquelles que ofereixin comprar un major número de parcel·les. 
 
Clàusula 9 Presentació d’ofertes 
 
Per a la presentació de proposicions caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es 
troba a la seu electrònica que es pot trobar al següent enllaç: 
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-
contractant/ 
 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: 1 mes des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del 
contractant. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
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aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins 
del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una 
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
Clàusula 10 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 11 Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació presentarà la composició següent: 
 
President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, alcalde o regidor en qui delegui 
 
Vocals: 
Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de Serveis Econòmics o regidor en qui delegui 
Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal 
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal 
Sr. Josep González i Ballesteros, Secretari municipal 
Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal. 
Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal. 
Sra. Mònica Sellarés Ramos, agent d’ocupació i desenvolupament local 
 
Secretària de la mesa: Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
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Clàusula 12 Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en virtut de la 
delegació efectuada pel Ple municipal en sessió de 22 de juny de 2015 (BOPB 
7.07.2015). 
 
Clàusula 13 Garantia definitiva 
 
Atesa la naturalesa de negoci jurídic patrimonial d’aquesta alienació, no es considera 
necessari l’establiment d’una garantia definitiva que respongui del compliment de 
l’adjudicatari, atès que les seves obligacions principals s’esgoten en l’acte de pagament 
del preu de la/les parcel·la/parcel·les.  
 
Clàusula 14 Cronologia del contracte i responsables municipals del seguiment 
 
L’atorgament de les escriptures públiques s’efectuaran a la Casa Consistorial, davant 
del notari, i en el dia i l’hora que fixarà l’Ajuntament.  
 
En unitat d’acte, i en el termini de quinze dies des de la formalització en document 
administratiu del contracte es produirà l’atorgament de l’escriptura pública i el pagament 
del preu i de l’IVA meritat. L’incompliment d’aquesta obligació determinarà la resolució 
del contracte per causa imputable al contractista. 
 
El calendari d’implementació de l’activitat serà el següent: 
 

- Fita primera. Sol·licitar els requisits administratius per implantar l’activitat, 
comprenen tota mena d’autoritzacions, llicències, permisos, comunicacions 
prèvies i declaracions responsables: 6 mesos des de la formalització del títol que 
transmeti la propietat (escriptura pública). 

- Fita segona. Posada en marxa de l’edificació: 3 mesos des que es disposin dels 
permisos necessaris. Aquesta no es podrà produir més enllà de 18-24 mesos 
des que s’hagi notificat l’atorgament de les llicències. 

 
En el cas que el contractista adquireixi més d’una finca, les fites s’entendran referides a 
l’edificació d’almenys una de les finques. Per a les altres, el contractista haurà presentat 
en el marc del procediment de licitació (sobre 2), un pla de desplegament amb dates 
fixades per cada fase, establertes segons el mateix règim de fites que consta en aquest 
plec. 
 
El termini màxim per ocupar la totalitat de les parcel·les que adquireixi serà de 10 anys. 
L’incompliment d’aquest pla de desplegament comportarà els efectes de pèrdua del dret 
previstos en aquest plec però referits, només, a les finques on s’escaigui l’incompliment. 
 
Els responsables municipals del seguiment d’aquest contracte serà l’arquitecte 
municipal Sr. Joan Anglada Arumí i l’enginyer municipal Sr. Aleix Cervantes López. 
 
Clàusula 15 Previsions sobre el Registre de la Propietat 
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Serà obligatòria per al contractista la inscripció de la transmissió de la propietat al 
Registre de la Propietat. 
 
Clàusula 16 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 de la 
transmissió. 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 una vegada comunicat pel contractista que es troba en 
disposició d’atorgar l’escriptura. 
 
Clàusula 17 Negociació en cas de concurrència d’una pluralitat d’ofertes i  
pagament de preu de la finca per mitjà de l’atribució d’altres finques a 
l’Ajuntament. 
 
En cas que es produeixi més d’una oferta sobre la mateixa finca, l’Ajuntament tindrà la 
possibilitat, a través de la mesa de contractació, de negociar amb els licitadors, per tal 
de permetre canvi d’ubicacions, a fi de permetre el màxim nombre d’adjudicacions. No 
obstant, no es podrà canviar el preu ofert per la finca.  
 
El pagament del preu podrà oferir-se per part del licitador en forma de l’atribució a 
l’Ajuntament del dret de ple domini sobre una o diverses finques ubicades dins del nucli 
urbà de Sant Fruitós de Bages, en les quals el mateix licitador estigui actualment 
realitzant l’activitat que pretengui desenvolupar traslladant-la a la/les parcel·la/es a les 
quals concorri i aquesta activitat es trobi legalitzada conforme la legislació sobre 
activitats. 
 
En aquest cas, el licitador acompanyarà, dins del sobre 3, els documents següents: 
 

- Certificació de domini i càrregues, d’una antiguitat no superior a un mes respecte 
la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, que 
acrediti la titularitat de la finca que es trametria a l’Ajuntament. 
 

- Taxació immobiliària de la finca o finques a trametre a l’Ajuntament, realitzada 
per un taxador degudament habilitat, la qual no podrà tenir una antiguitat superior 
a la referida certificació de domini i càrregues. 
 

- Declaració responsable sobre el cronograma que haurà d’aplicar el licitador per 
fer el trasllat de l’activitat, sense que aquesta pugui demorar-se més de 36 mesos 
des de la data de formalització de l’escriptura pública de transmissió. 

 
En cas que el licitador ofereixi pagar el preu amb la propietat de finques, serà necessari 
que pels serveis tècnics municipals s’informi sobre la idoneïtat de les parcel·les que el 
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licitador proposa aportar i sobre la necessitat d’incorporar-les al patrimoni municipal. 
 
La mesa de contractació sotmetrà, abans de procedir a la valoració del preu com a criteri 
d’adjudicació, a una taxació oficial de les finques que s’ofereixin com a pagament del 
preu. Rebuda aquesta taxació, la comunicarà al licitador, qui en el termini de 5 dies podrà 
retirar la seva oferta si el valor de taxació municipal és inferior  en més d’un 10% al de 
la taxació aportada pel licitador. 
 
Si aquest dret no s’exerceix, s’entendrà que el licitador manté la seva oferta 
irrevocablement. En aquest cas, el valor de la finca serà l’ofert pel licitador si és inferior 
al de la taxació municipal o, en cas contrari, el d’aquesta. 
 
Quan el valor de la finca oferta pel licitador sigui inferior al preu de la transmissió ofert 
pel mateix licitador, la diferència de preu se satisfarà en metàl·lic en l’acte d’atorgament 
de l’escriptura de transmissió. 
 
En tot cas, la transmissió de la propietat del licitador a favor de l’Ajuntament  es realitzarà 
en unitat d’acte amb la transmissió de les finques municipals a favor del mateix licitador. 
I des d’aquest moment fins al lliurament de la finca a l’Ajuntament, el licitador haurà de 
satisfer un arrendament a raó de 2’375 €/m2 mensual. 
 
Transcorregut el període de trasllat ofert pel licitador, aquest haurà de posar la finca 
adquirida per l’Ajuntament a disposició d’aquest en l’estat de conservació en què es 
trobava en el moment que va ser valorada per part de l’Ajuntament, i lliure de qualsevol 
dret a favor de tercers, d’ocupants, sense cap moble al seu interior i havent pres les 
mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència 
ambiental en la finca on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim. En 
aquest sentit, caldrà que el titular de l’activitat que es desenvolupava a la finca presenti 
la pertinent comunicació de cessament de l’activitat davant l’òrgan municipal competent, 
en aplicació de l’article 66 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. En cas de demora en l’incompliment d’aquest termini, es 
perllongarà la meritació de la renda incrementada en la forma següent: 
 
 

Rm = R* (1+ m*0,1) 

 
On 
 

- Rm és la renda meritada en el mes de demora corresponent. 
- R és la renda abans de la mora. 
- m és els mesos de demora acumulats. 

 
No es meritarà la renda incrementada per demora quan es demostri que el retard no és 
per causa imputable al contractista. 
 
Clàusula 18 Obligacions especifiques del comprador. 
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- La parcel·la es destinarà a l’activitat descrita en el Projecte inclòs en el sobre 2. 
- En cas que el comprador no destini les finques a activitats admeses en el sector, 

a partir de la data que prevegi la posada en funcionament el seu projecte 
d’implantació i durant 20 anys a partir de la data de l’escriptura de transmissió, 
operarà la clàusula resolutòria per la qual l’Ajuntament recuperarà la propietat de 
la finca tramesa i el comprador perdrà la totalitat del preu. 
 

Clàusula 19 Obligació propter rem 
 
Sobre la finca es constitueix una obligació propter rem en les condicions següents:  
 

- Durant els primers 20 anys tota transmissió “inter vius” haurà de ser autoritzada 
per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per tal de verificar que el nou 
adquirent destinarà la finca efectivament a activitats econòmiques admeses en 
el sector.  

- Aquesta obligació  gravarà el terreny, independentment de si és l’adjudicatari de 
les finques resultant d'aquest procediment, o un altre propietari derivat d’una 
transmissió posterior, i serà inscrivible  al Registre de la Propietat.  

- Aquesta obligació propter rem es podrà cancel·lar al cap de 20 anys de la 
formalització del contracte de la transmissió derivada d’aquest procediment. 

- En cas de transmissió onerosa “inter vius” de la/les finca/finques adquirides pel 
contractista, l’Ajuntament tindrà dret a percebre en el moment de la transmissió, 
la diferència entre el preu que consti a l’escriptura d’aquesta transmissió i el preu 
pel qual va adquirir el contractista la finca de l’Ajuntament, sempre que el preu 
de la transmissió posterior sigui més alt. 

- L’incompliment d’aquesta obligació propter rem tindrà els mateixos efectes 
previstos a la clàusula anterior, per al cas de no destinar la finca o finques a 
activitats admeses en el sector. 

 
Clàusula 20 Penalitats  
 
S’estableix una penalitat contractual d’un 1% del preu del contracte per cada mes de  
retard o fracció en l’incompliment de les seves obligacions en relació al cronograma fixat 
per aquest plec i especificat en l’oferta del contractista. 
 
Clàusula 21 Resolució  
 
Tots els contractes s’extingiran per les causes generals previstes a la legislació sobre 
contractes del sector públic, i a més per les causes següents: 
 
Primer. 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. 
 
Segon. Per l’incompliment de qualsevol de les fites del cronograma. 
 
Tercer. Per l’impagament del preu, sense perjudici de la possibilitat que es pactin 
ajornaments o fraccionaments aplicant el règim de la legislació general tributària. 
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Quart. Per transmissió de la finca sense autorització prevista en la clàusula 19. 
 
A l’extinció del contracte, per causa de resolució, el contractista lliurarà en el termini 
màxim d’un mes la finca a l’Ajuntament i també les edificacions existents, en condicions 
adequades de seguretat, salubritat i estètica, lliure de qualsevol ocupació i tots els béns 
mobles que tingui instal·lats i sense cap càrrec per l’Ajuntament. 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA: 
 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:1   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació 
Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal 
   
El Regidor proponent2:   Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA3 

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

Ballesteros, Secretari municipal 
 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ4 

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

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

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 – PLÀNOLS, FITXES CADASTRALS I CERTIFICATS DE DOMINI 

                                                
1 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
2 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
3 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
4 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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Plànols  
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ANNEX 2- Fitxes cadastrals 
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ANNEX 3- Certificats de domini 
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ANNEX 5. Oferta econòmica 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

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

 
OFERTA ECONÒMICA 

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 1591/18 
Objecte:  Venda de fins a quatre parcel·les del patrimoni municipal del sòl i habitatge 
 
RÈGIM 

Classe: contracte administratiu especial 
 
Modalitat:  
  
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT  

 
Es marca amb una X les parcel·les que es volen adquirir i el preu que s’ofereix 
per elles. 
 

DADES DE REFERÈNCIA DE LES PARCEL·LES  

 SECTOR 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL 

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

PREU 
OFERTA 
PARCEL·LA 
(€ IVA 
exclòs) Volum Llibre Foli Finca 

7 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 170 8361   6140523DG0264S0001HE 
 

8 
BERGA I 
Subs 2 

3476 222 172 8362 6140524DG0264S0001WE 
 

9 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 174  8363  6140525DG0264S0001AE 
 

10 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 176  8364  6140526DG0264S0001BE 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

  
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 SERVEIS ECONÒMICS 

  
2.1 Modificació de la pòlissa d’assegurança de riscos patrimonials dels 
diferents tipus de béns mobles i immobles de l’Ajuntament (pòlissa número 
0791170055904) (exp. 426/2014) 
 

Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018, es va 
aprovar l’expedient de contractació referent al contracte administratiu especial per a 
l’adquisició del dret de ple domini per títol de compravenda de la finca mitjançant 
escriptura pública, de l’edificació anomenada “Casa Figueras” i porció de terreny de 
l’entorn inclosa en l’àmbit del “Pla Parcial Can Figueras” del municipi de Sant Fruitós de 
Bages, amb béns mobles annexos al seu interior, essent les dades de la finca matriu de 
la que se segrega la part a adquirir, les següents: 
 
Finca núm.506 inscrita al volum 3.418, llibre 218, foli 169, del Registre de la Propietat 
de Manresa-4. L’edificació es troba dins la parcel·la amb referència cadastral 
6626202DG0262N0001LU. 
 
Segon. Vist que en data 15 de febrer de 2019 l’adjudicació es va formalitzar en contracte 
administratiu i en escriptura pública de permuta i compravenda amb el número de 
protocol quatre-cents setanta-quatre, davant del notari Sr. Pedro Carlos Moro Garcia. 
Amb la signatura de la citada escriptura es va formalitzar l’escriptura de compra-venda. 
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Tercer. Atès que cal incloure el citat immoble en el contracte d’assegurança de riscos 
patrimonials dels diferents tipus de béns mobles i immobles de l’Ajuntament subscrit 
amb la companyia MAPFRE, (pòlissa número 0791170055904), i en quedi assegurat el 
seu continent i el contingut. 
 
Quart. Vist que d’acord amb el pressupost emès per part de Mapfre l’increment de la 
prima de la pòlissa, prenent com a referència el valor de compra per import de 
750.000,00 €, generaria un increment anual de 329 € anual aproximadament, essent 
l’augment proporcional del termini que manca per exhaurir  la vigent anualitat de 90 
euros, aproximadament5.  

 
Cinquè. Per tot l’exposat anteriorment, en ús de les competències  atribuïdes per l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l’ article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i atenent al que 
disposa l’article 175 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels ens 
locals. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
-Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la variació de la pòlissa d’assegurança de riscos patrimonials dels 
diferents tipus de béns mobles i immobles de l’Ajuntament subscrit amb la companyia 
MAPFRE (pòlissa número 0791170055904), per assegurar el continent i contingut de la 
finca Can Figueras, per un import de taxació de 750.000,00 €. 
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent al suplement de la pòlissa d’assegurança 
número 0791170055904,  per un import de 90 € corresponent a la part proporcional  del 
rebut fins al venciment de la mateixa (juny 2019). 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’agent mediador de la pòlissa d’assegurança, a la 
tresoreria municipal i a la tècnica de contractació als efectes oportuns.  
 
Quart. Notificar el present acord a l’enginyer municipal, Sr. Aleix Cervantes López,  per 
tal que, si s’escau, es tramiti la corresponent modificació del contracte de serveis de 
manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i de sistema de seguretat 
dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
 
Cinquè.  Declarar que: 

                                                
5 Depenent l’import exacte del dia en que es procedeixi a la contractació del suplement. 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
3. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   

  
3.1 Aprovació del conveni de col·laboració i atorgament de la subvenció 
nominativa a l’ Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, exercici 2019 (exp. 
253/2019) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2019 existeix a la partida 
pressupostària 15.4314.48907 una subvenció nominativa destinada a l’entitat 
Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, per import de 2.000,00 euros. 
 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’ Associació Sant Fruitós Comerç 
Actiu, (registre d’entrada 2019-E-RC-722), per assolir els objectius marcats per l’entitat 
per a l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005); l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 28.5 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que es canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 15.4314.48907 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 2.000,00 euros per subvencionar a l’associació de comerciants. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnica de Promoció Econòmica en data 06.03.2019, 
obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a l’atorgament 
de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la concessió a l’ Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, d’una 
subvenció de forma directa, per a l’exercici 2019, per import de 2.000,00 euros, per 
col·laborar en la promoció associativa del territori i donar suport al teixit comercial del 
municipi de Sant Fruitós de Bages exercici 2019. 
 
SEGON.  Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir 
com a marc regulador de la col·laboració mútua. 
 
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 2.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 15.4314.48907 del pressupost 2019. 
 
QUART. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

a) 1.400,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

b) 600,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada presentada 
i aprovada la justificació, segons s’estableix al pacte sisè del conveni de 
col·laboració. 
 

CINQUÈ. Notificar el present acord a l’ Associació Sant Fruitós Comerç Actiu i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
SISÈ. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
SETÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
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VUITÈ. 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.  

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ASSOCIACIÓ 
SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU, PER A L’EXERCICI 2019. 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament, representat pel seu alcalde, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana, actuant en el seu nom i representació, assistit pel secretari, que actua com a 
fedatari públic d’aquest acte. 
 
De l’altra, l’ASSOCIACIÓ SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU, amb CIF G65809527 
representat pel seu president, Sr. Jaume Plans Ocaña, amb DNI 39 344 489-E.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’ASSOCIACIÓ SANT FRUITÓS COMERÇ ACTIU és una entitat del municipi i 

ha autoritzat per acord de la seva Junta, al president, per a la signatura del present 
conveni. 

 
II. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la voluntat de donar suport al comerç 

local  del municipi a través de la subvenció de projectes que tinguin com a finalitat 
dinamitzar el comerç i donar suport al foment de l’associacionisme. 

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

nominativament, a favor de l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, la qual cal 
formalitzar mitjançant conveni de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de subvencions, en el seu article 28 i 42 de les Bases 
d’execució del pressupost 2017. 

 
IV. Que la minuta d’aquest conveni va ser aprovada per decret/acord de .............. (espai 

per indicar l’òrgan competent que aprova el conveni) ...........de data ..........(espai per 
indicar la data d’aprovació del conveni quan aquest es formalitzi)............... 

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

- Potenciar el comerç local i l’associacionisme. 
- Realitzar actuacions de dinamització comercial. 
- Participar en fires i festes del municipi.  

 
Tercer. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
subvencionarà a l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu amb un import de dos mil  euros 
(2.000,00 €), per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts 
anteriors. 
 
Quart. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Cinquè. TERMINI D’EXECUCIÓ 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució de les actuacions, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener de 
2019 i 31 de desembre de 2019. 
 
Sisè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
com a  màxim el dia 05 de desembre de 2019. La sol•licitud de pròrroga es formalitzarà 
segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu 
pagament per un import mínim de 4.000,00 €, que hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la 
presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni 
justificants bancaris (rebuts). 
 
Setè. PAGAMENT 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 70% de la quantitat 
subvencionada i es farà efectiva als beneficiaris en el moment de la signatura del 
conveni, per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat i l’altre 30% un cop 
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presentada la justificació corresponent. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Vuitè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida 
 
Novè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.  
 
Desè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
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de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, 
amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà 
excedir de 4 anys, quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada 
exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació en el mateix d’una 
subvenció nominativa a favor de l’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu on es 
determinarà l’import atorgar per aquell any. 
Dotzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

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

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

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

vigent.  
 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament 
indicats. 
 
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana     Sr. Jaume Plans Ocaña 
Alcalde-President      President de l’Associació    
de l’Ajuntament de Sant Fruitós    Sant Fruitós Comerç Actiu  
de Bages 
 

Dono fe, 
Secretari 

 
Josep González Ballesteros 

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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3.2 Aprovació del conveni de col·laboració i atorgament de la subvenció 
nominativa a MAMMUT FILMS S.L  (exp. 560/2019) 

 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2019 existeix a la partida 
pressupostària 32.330.48966 una subvenció nominativa destinada a l’empresa 
MAMMUT FILMS S.L, per import de 5.000 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’ empresa Mammut Films S.L.  
(registre d’entrada E/001048-2019), per la realització del curtmetratge. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. A la partida 32.330.48966  del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 5.000,00 euros per subvencionar el curtmetratge “Nunca te dejé sola”. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnica de Promoció Econòmica en data 11.03.2019, 
obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a l’atorgament 
de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la concessió a l’empresa MAMMUT FILMS S.L, d’una subvenció de 
forma directa, per a l’exercici 2019, per import de 5.000,00 euros, per a la realització 
d’un curtmetratge amb el títol de “Nunca te dejé sola”.  
 
SEGON.  Aprovar el text i la formalització del conveni que s’annexa, i que ha de servir 
com a marc regulador de la col·laboració mútua. 
 
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 5.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 32.330.48966  del pressupost 2019. 
 
QUART. Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

c) 3.500,00 euros, corresponent al  70% de la subvenció, a la signatura del 
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conveni. 
d) 1.500,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada 

presentada i aprovada la justificació, segons s’estableix al pacte sisè del 
conveni de col·laboració. 
 

CINQUÈ. Notificar el present acord a MAMMUT FILMS S.L i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
SISÈ. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
SETÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
VUITÈ. 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.  

 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES i l’EMPRESA 
MAMMUT FILMS S.L. PER A L’EXERCICI 2019. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament, representat pel seu alcalde, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana, actuant en el seu nom i representació, assistit pel secretari, que actua com a 
fedatari públic d’aquest acte. 
 
De l’altra, MAMMUT FILMS S.L, amb CIF B98864275 representat, Sr. Álvaro Díaz Calvo 
representant legal, amb D.N.I 45803146A 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
 
V. Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té la voluntat de donar suport a la 

realització de projectes audiovisuals per fomentar la diversitat cultural.  Mitjançant la 
promoció del seu territori en virtut de l’article 25.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 

 
VI. Que al pressupost municipal es preveu una subvenció directa, consignada 
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nominativament, a favor del curtmetratge “Nunca te dejé sola”, la qual cal formalitzar 
mitjançant conveni de conformitat amb el disposat a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, en el seu article 42 de les Bases d’execució del 
pressupost 2019. 

 
VII. Que la minuta d’aquest conveni va ser aprovada per decret/acord de .............. 

(espai per indicar l’òrgan competent que aprova el conveni) ...........de data 
..........(espai per indicar la data d’aprovació del conveni quan aquest es 
formalitzi)............... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte/activitat següent:  
 
Realització del curtmetratge “Nunca te dejé sola”. 
 
 
Segon. L’empresa MAMMUT FILMS S.L.,  en el marc d’aquest conveni en compromet 
a: 
 

- Promocionar la col·laboració de Sant Fruitós de Bages en el curt 
- Aparició del logotip de l’Ajuntament en els crèdits del curtmetratge. 
- Rodatge d’una seqüència en el poble 
- Estrena del curtmetratge en el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages 
- Promoció del curt en festivals nacionals i internacionals 
- Participar en els premis Gaudí i Goya 

 
 
Tercer. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
subvencionarà a MAMMUT FILMS S.L, amb un import de cinc mil euros (5.000,00 €),  
per col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.  
 
En motiu d’aquesta col·laboració, formarà part de la subvenció l’exempció de pagament 
de la llicència d’ocupació de l’espai que utilitzin. 
 
Quart. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Cinquè. TERMINI D’EXECUCIÓ 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
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l’execució de les actuacions, les quals es duran a terme entre els dies 1 de gener de 
2019 i 31 de desembre de 2019. 
 
Sisè. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
com a  màxim el dia 5 de desembre de 2019. La sol•licitud de pròrroga es formalitzarà 
segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu 
pagament per un import mínim de 10.000,00 €, que hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la 
presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni 
justificants bancaris (rebuts). 
 
Setè. PAGAMENT 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà amb el pagament del 70% de la quantitat 
subvencionada (3.500,00 euros) i es farà efectiva als beneficiaris en el moment de la 
signatura del conveni, per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat i l’altre 30% 
(1.500,00 euros) un cop presentada la justificació corresponent. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
 
Vuitè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES 
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
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concedida 
 
Novè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.  
 
Desè. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix a la Llei General 
de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
de l’any en curs.  
 
Dotzè. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

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

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

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

vigent.  
 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament 
indicats. 
 
L’Alcalde,        Mammut Films S.L. 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana     Sr. Álvaro Díaz Calvo 

 
Dono fe, 
Secretari 

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  
 
 
 
4. ÀREA DE RECURSOS HUMANS  

 
4.1 Declarar desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a 
auxiliar de gestió per proveir un lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de joventut  
(exp. 982/2018) 
 

Primer.- De conformitat amb les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018, publicades al BOP de data 04.04.2018 i 
DOGC de 09.04.2018, i les bases específiques per l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, BOP de data 05.06.2018, DOGC de data 
06.06.2018 i BOE, entre els quals s’aprovava el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a 
mig de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de joventut. 
 
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 12 de març de 2019, 
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de 
tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de joventut, en no 
haver superat el procés selectiu cap de les aspirants presentades. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

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

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

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

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

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
5. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 

  
5.1 Aprovació del contracte de comodat sobre el vehicle Nissan Qashqai 1.5 
DCI amb matricula 9865-GSS. (exp. 630/2019) 
 

Primer. Es voluntat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de cedir el vehicle Nissan 
Qashqai 1.5 DCI amb matricula 9865-GSS, a l’Associació de protecció civil de Sant 
Fruitós de Bages, per tal que el pugui utilitzar en els termes que s’estableixen en el 
contracte de comodat que s’adjunta com a annex 1. 
 
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 Nissan Qashqai 
1.5 DCI matricula 9865-GSS que s’incorpora al present acord (annex 1). 
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Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Tercer.  Notificar el present acord a l’Associació de Voluntaris de Protecció civil de Sant 
Fruitós de Bages, als serveis tècnics 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 Nissan Qashqai 1.5 DCI amb 
matricula 9865-GSS. 

 
CONTRACTE DE COMODAT SOBRE EL VEHICLE DE PROPIETAT MUNICIPAL 
NISSAN QASHSAI 1,5 DCI AMB MATRICULA 9865-GSS. 
 
A Sant Fruitós de Bages, el dia xx de xxxxx de 2019 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Joan Carles Batanés Subirana, alcalde president de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages, assistit pel secretari general de la Corporació, Josep 
González Ballesteros, que actua com a fedatari d’aquest acte.  
 
D’una altra, el senyor Pere Garrote Caro, president de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages.  
 
El primer, en representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, d’acord amb el 
que disposa l’article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.  
 
El segon, en representació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant 
Fruitós de Bages, amb el número d’inscripció al Registre d’associacions 59.902, de data 
24/11/2016. 
   
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per subscriure el present 
conveni, i a tals efectes: 

MANIFESTEN 
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1. Que d’acord amb l’article 40 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, els 
alcaldes són l’autoritat de protecció civil del seu municipi.  
 
2. Que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages  és una 
entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G-
66915497.  
 
3. Que l’entitat ha estat creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la Llei 4/1997, de 
20 de maig de protecció civil de Catalunya i en el Decret 27/2001, de 23 de gener, de 
reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya amb 
número d’ordre 129.  
 
4. Que l’entitat està inscrita al Registre d’entitats de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
5. Que l’entitat té com a finalitat social la col·laboració voluntària i desinteressada en 
tasques de protecció civil exclusivament dins el municipi de Sant Fruitós de Bages.  
 
6. Mitjançant Decret d’alcaldia número 2017-0803 de data 26 de juny de 2017 es va 
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Sant Fruitós de Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
7. El ple municipal en sessió de data 12 de juliol de 2017 va reconèixer l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages i va acordar considerar-la com 
l’única associació d’aquestes característiques vinculada al municipi. 
 
8. Que l’Ajuntament és propietari del vehicle Nissan Qashsai 1,5 DCI amb matricula 
9865-GSS. 
 A la vista de tots aquests antecedents, acorden subscriure aquest conveni i pacten les 
següents: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages cedeix l’ús en comodat del vehicle 
Nissan Qashsai 1,5 DCI amb matricula 9865-GSS a l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages pel funcionament de l’associació. El vehicle 
disposa de la corresponent assegurança contractada amb la companyia Mapfre (número 
de pòlissa 5479567152 01). 
 
Segona. La vigència del present conveni de cessió del vehicle s’estableix des de la seva 
signatura i fins a l’extinció del conveni de col·laboració entre l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Sant Fruitós de Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
aprovat amb número de Decret d’Alcaldia 2017-0803 i signat en data 13 de juliol de 
2017.  
 
Tercer. En virtut del conveni, els comodataris es comprometen a: 
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a) A utilitzar el vehicle cedit, exclusivament per a la finalitat que s’acorda en el 

conveni de cessió d’ús i que és pel funcionament de l’associació. 
b) A retornar el vehicle amb les mateixes condicions d’ús en que es cedeix. 
c) A assumir els possibles desperfectes derivats d’un mal ús del vehicle. 
d) Les persones autoritzades per a conduir el vehicle hauran de ser membres de 

l’associació majors de 25 anys i disposar de carnet de conduir reglamentari, amb 
un mínim de 5 anys d’antiguitat.  

e) A identificar la persona conductor del vehicle en cas que aquest rebi una sanció 
de trànsit durant el període de cessió. 

f) S’obliguen a estacionar el vehicles després de cada servei a una de les places 
d’aparcament de les que té assignades a la Policia Local al carrer Padró 72-74, 
als efectes que l’Associació pugui disposar d’un espai tancat en el que el vehicle 
estigui degudament protegit. 

 
Quart. 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 expressament 

motivats. 
d) Per renúncia expressa. 
e) Per obsolescència o avaria greu del vehicle que faci aconsellable o obligui a la 

seva baixa.  
 
Cinquè. 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. 
I en prova de conformitat, els atorgats signen aquest conveni, que s’estén en duplicat 
exemplar. 
 
L’Alcalde       El president   
   
Sr. Joan Carles Batanés Subirana    Sr. Pere Garrote Caro 

 
El Secretari, 

Dona fe 
Sr. 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  
 
 
 
 
6. ÀREA DE COMUNICACIÓ  

  
6.1 Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules 
administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris de valoració i tramitació 
ordinària per la producció i emissió de dos programes de ràdio  (exp. 624/2019) 
 

Primer. Atès que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar a la Junta de Govern 
Local de 22 de gener de 2019, acceptar l’annexió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages als annexos 2, 4, 6 i 7 del protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual 
Local (XAL). 
 
L’adhesió a aquests annexos comporta la facultat de produir el programa “Esport i punt” 
i entrar a formar part de la coproducció del programa “La Central”, ambdós a través de 
les ones de Radio Sant Fruitós. 
 
Segon. Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i l’àrea de 
comunicació municipals el plecs de clàusules administratives particulars per 
l’adjudicació del contracte de serveis de producció i emissió de dos programes de ràdio, 
mitjançant procediment obert i modalitat ordinària, complint els principis i el procediment 
que s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, en concret els articles 
25, 13, 116, 117, 131 i 137 i següents. 
 
Tercer. Atès que el pressupost de licitació ascendeix a la quantia de 26.500,00 euros 
(IVA exclòs), més 5.565,00 d’IVA, sent un total de 32.065,00 € (IVA  inclòs), el qual es 
realitzarà amb càrrec a  
a l’aplicació pressupostària número 17 334 22200 Altres treballs i serveis de ràdio. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
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Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1) així com 
l’expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, varis criteris de valoració i tramitació ordinària per a l’adjudicació dels 
serveis de producció i emissió de dos programes de radio. 
 
Segon. Autoritzar la despesa per l’import de  26.500,00 €, més 21% IVA, total de 
32.065,00 €  (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17 334 22200 Altres 
treballs i serveis de ràdio. 
 
Tercer. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 15 dies naturals puguin presentar les proposicions 
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci al perfil del contractant. 
 
Quart. Declarar que: 
 

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

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

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

 
Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ I EMISSIÓ DE DOS 
PROGRAMES DE RÀDIO, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ I EMISSIÓ DE DOS 
PROGRAMES DE RÀDIO, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 624/2019 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
La present licitació té com a objectiu materialitzar els acords i adhesions entre 
l’Ajuntament i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i poder portar a terme els següents 
programes: Esport i punt” i “La Central”  en coproducció amb la XAL.  
 
En concret, la Junta de Govern Local en sessió de 22 de gener de 2019, va acceptar 
l’annexió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages als annexos 2, 4, 6 i 7 del protocol 
general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local (XAL). 
L’adhesió a aquests annexos implica, entre altres punts, la producció i emissió del 
programa “Esport i punt” i entrar a formar part de la coproducció del programa “La 
Central”, ambdós a través de les ones de Radio Sant Fruitós. 
 
Objecte:   
És objecte del present plec de clàusules administratives per la contractació dels serveis 
de producció i emissió de dos programes de ràdio a  Ràdio Sant Fruitós: Esport i punt” i 
“La Central”  en coproducció amb la Xarxa Audiovisual Local (XAL) 
 

1- El servei compren la planificació, producció i emissió dels programes a través 
de la ràdio municipal de Sant Fruitós de Bages. 

2- S’inclou dins el contracte les següents prestacions: 
 

- Producció i emissió dels programes “Esport i punt” i “La Central” 
- Dinamització dels continguts dels programes a través de les xarxes socials. 
- Dinamització i participació de la ciutadania en els programes. 

 
Naturalesa: 
En aquest procediment, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages el contracte administratiu 
de serveis de continguts radiofònics del quals serà titular el propi ajuntament.  
 
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment 
a la prestació que es vol contractar:  segons s’exposa en l’informe emès per la tècnica 
de comunicació de data 13.03.2019 obrant en l’expedient. 
 
RÈGIM 
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Classe6: contracte administratiu 
Modalitat7: serveis 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada8: no 
Recurs especial en matèria de contractació9: no 
Tramitació: 
 Tipus10: ordinari 
Justificació11: - 
 
Procediment: 
 Tipus12: obert 

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

CPA17: 592021 – Serveis de producció de programes de ràdio  
CPV18:  92211000-3 – Serveis de producció radiofònica 
Annex II LCSP19: categoria 5 – serveis de telecomunicació 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

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

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

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

                                                
6 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
7 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, concessió d’obra 
pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà 
indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
8 S’indicarà “sí” o “no” 
9 S’indicarà “sí” o “no” 
10 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
11 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
12 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
13 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
14 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
15 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
16 S’indicarà “sí” o “no” 
17 Per a tots els contractes. 
18 Només als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
19 Només als contractes de serveis. 
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DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ20 
Existència: si  
Enumeració:  

 
- Plec de prescripcions tècniques particulars 
- El contractista, o el personal adscrit a l’execució del contracte, haurà d’observar 

en tot moment les disposicions contingudes en el Codi deontològic “Declaració 
de principis de la professió periodística a Catalunya”, el qual s’annexa al present 
PCAP. (Annex 3) 

- Inventari béns i material propietat de l’Ajuntament (Annex 4) 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 
 

Existència: no 
Enumeració:-- 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de 
treball) 

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

Existència: no 
Enumeració:-- 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió21: no 
Descripció22: -- 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)23 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 

                                                
20 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
23 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la 
imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió24: no 
Descripció25:-- 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA   

Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent als serveis prestats 

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

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

 
Obligacions:   

• Són obligacions essencials del contracte les següents:  
 
El contractista prestarà a l’ajuntament serveis consistents en la producció i emissió dels 
dos programes objecte de contractació al seu propi risc i ventura. 
 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC26-- 

 
RÈGIM PATRIMONIAL27 

Béns de domini públic afectes al servei:  
 
L’empresa adjudicatària del servei desenvoluparà la seva activitat principalment en 
l’edifici de la Ràdio Municipal de Sant Fruitós de Bages ubicat al Parc del Bosquet de 
Sant Fruitós de Bages. En el cas del programa “La Central”, l’emissió es desenvoluparà 
en les diferents emissores que coprodueixen el programa. 
 
L’empresa realitzarà les emissions de la programació,  i en la mesura que sigui possible 
també durà a terme els enregistraments de programes i entrevistes. A tal efecte 
disposarà d’una llicència per aprofitament especial del domini públic, sense caràcter d’ús 
privatiu. 
 

                                                
24 S’indica “sí” o “no”. 
25 Es descriuen quines són. 
26 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de 
serveis. 
27 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades 
de les legals i de les contingudes a les disposicons generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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L’empresa adjudicatària podrà fer ús del material que s’inclou en l’inventari que es 
detalla en el present plec. 
 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: no    
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: no   
Altres béns: no  
 
DURADA DEL CONTRACTE 

 
La durada del contracte serà fins a 31 de desembre de 2019. 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL  

Exigència28:  sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 100.000 € 
Capital assegurat per víctima: 100.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES  

 
Com a interlocutor amb l’Ajuntament i amb l’objecte d’assistir a les reunions i supervisar 
la bona marxa del servei, l’adjudicatari nomenarà un responsable tècnic, que estigui en 
possessió d’alguna o vàries de les següents titulacions mínimes o equivalents: 
 

- Llicenciat en periodisme; o grau en periodisme 
- Llicenciat en comunicació audiovisual; o grau el comunicació audiovisual  
- Llicenciat en publicitat i relacions públiques; o grau en publicitat i relacions 

públiques 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT   

Preceptivitat: no 
Característiques:  
 
PROGRAMA DE TREBALLS   

Preceptivitat: no   
Característiques:  
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT I SOBRE TRACTAMENT DE 
LA INFORMACIÓ29  

 
D’acord amb l’art. 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
Així mateix, el gabinet de comunicació haurà de complir els criteris inclosos en el codi 

                                                
28 S’indica “sí” o “no”. 
29 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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deontològic de la professió periodística, el qual s’adjunta com annex 1 al present PCAP.  
En especial pel que fa al deure de confidencialitat hauran de: 
 

1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, 
evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així com la difusió 
de conjectures i rumors com si es tractés de fets.  

2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o 
dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la 
dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i 
entitats públiques i privades, així com la utilització d'expressions o qualificatius 
injuriosos.  

3. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les 
informacions -i les opinions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses i que, 
per tal motiu, resultin perjudicials per als drets o interessos legítims de les 
persones i/o organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa, amb 
independència d'allò que les lleis disposin al respecte.  

4. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer a 
procediments il·lícits.  

5. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat expressament invocat, d'acord 
amb la pràctica usual d'aquesta norma en una societat lliure.  

6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no proporcionar 
informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure dels periodistes a 
atendre el dret dels ciutadans a la informació. Aquest dret protegeix molt 
especialment l'estricte confidencialitat sobre la salut o la malaltia d'una persona 
com a nucli de la seva privacitat, malgrat la curiositat que pugui haver-hi en el 
cas de personatges coneguts públicament, fins i tot més enllà de la seva mort. 
Pel que fa a assumptes relacionats amb les administracions públiques, el dret 
fonamental a la informació ha de prevaler sempre per damunt de qualsevol 
restricció que vulneri injustificadament el principi de la transparència informativa 
a la que estan obligades.  

7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, 
influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s'ha de 
simultaniejar l'exercici de l'activitat periodística amb altres activitats professionals 
incompatibles amb la deontologia de la informació, com la publicitat, les relacions 
públiques i les assessories d'imatge, ja sigui en l'àmbit de les institucions o 
organismes públics, com en entitats privades.  

8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de forma 
confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa.  

9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment 
en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les 
persones afectades ho explicitin.  

10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les 
informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs.  

11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre 
la seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit 
d'homicidi), testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes 
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d'especial transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. També 
s'evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents 
innocents d'acusats o convictes en procediments penals.  

12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions 
amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, 
creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la 
violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició 
personal dels individus i la seva integritat física i moral. 

 
La inobservança o incompliment d’aquestes condicions d’execució es considerarà 
incompliment  d’obligacions essencial del contracte i podran ser causa de resolució del 
contracte. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES     

 
Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:30  

- Quantia: 26.500 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per la tècnica de comunicació 

  
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA:  26.500 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 5.565,00  € 
- Amb IVA: 32.065,00 € 
- Justificació31:  

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba 
en l’informe tècnic emès per la tècnica de comunicació de data 13.03.2019. 

 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió32: no  
Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, atès 
que els serveis a prestar (producció i emissió de dos programes de ràdio) estan 
totalment interrelacionats. Això requereix que es portin a terme d’una forma integral, per 
tal d’afavorir la seva coordinació, polivalència de recursos humans i materials emprats 
en la seva prestació i per tant l’eficàcia i l’eficiència d’aquets, així com per facilitar la 
interlocució entre totes les persones assignades a l’execució d’aquest servei, entre 
aquestes i l’Ajuntament , així com entre l’adjudicatari i els col·laboradors adscrits al 
programa.  
Descripció i import33: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots34:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 

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

subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
32 S’indica “sí” o “no”. 
33 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
34 S’indica “si” o “no” 
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REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes35: baixa única respecte el pressupost 
de licitació. 
Tipus de sortida36: 26.500 €  (IVA exclòs)   
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 106 LCSP37 

Aplicació38: no 
Règim d’aplicació39: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES     

 
L’import a consignar per a cada anualitat és el següent: 
 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA exclòs) 

17 334 22200 Altres treballs i serveis de 
ràdio 

2019 26.500 € 

 
FINANÇAMENT40    

Concepte:  
- Aplicació pressupostària41: 46103 
- Denominació: Diputació – La Xarxa 
- Import:  16.500 € 

 
 RÈGIM DE LIQUIDACIONS42 

 
La retribució s’efectuarà mensualment d’acord amb la part proporcional del preu del 
contracte, contra la presentació de factura per part del contractista, i l’Ajuntament haurà 
d’abonar-la d’acord amb els terminis que estableix la LCSP. 
El responsable del contracte conformarà la facturació mensual del cost del servei i amb 
la confirmació de serveis prestats i efectivament realitzats durant el període. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 

                                                
35 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistas hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa 
única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
36 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única 
respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
37 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 
incompliment. 
38 S’indica “sí” o “no”. 
39 Indica la forma concreta com s’aplica. 
40 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
41 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
42 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 
fórmula que s’apliqui. 
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l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
 
REVISIÓ DE PREUS43 

 

  

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

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan44: Junta de Govern Local 
Atribució45: per delegació. 
Delegació46: 

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

 
MESA DE CONTRACTACIÓ    

Constitució47: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

departament origen del contracte. Sra. Íngrid Bonells Casau,   regidora 
de comunicació; Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de 
serveis econòmics 

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

▪ Titular: Sra. Marina Rojo Solé, tècnica de comunicació i 
participació ciutadana 

▪ Suplent: Sra. Carme Vega Noheda, tècnica de promoció 
econòmica 

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

municipal 
o Intervenció municipal: 

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

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

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

- Es designa la Sra. Marina Rojo Solé, tècnica de comunicació municipal en règim 
de funcionari interí, al ser el tècnic responsable de Ràdio municipal segons el 

                                                
44 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas 
dels tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
45 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
46 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
47 S’indica “sí” o “no”. 
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decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives integrants 
del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (modificació 32ª.Decret 2019-0297 
de 5 de març). 

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

 
 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 150.2 del 
TRLCSP) 

Constitució48: no 
Definició49: -- 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE  

Regidoria d’adscripció50:  Regidoria de Comunicació 
Responsable municipal/ representant de la promoció 51:  Tècnic/a de comunicació  
Director de l’obra52: -- 
Director de l’execució de l’obra53: -- 
Coordinador de seguretat i salut54: -- 
  

                                                
48 S’indica “sí” o “no”. 
49 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
50 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
51 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
52 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
53 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
54 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 
l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA    

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR55 

Exigència56:  No 
Descripció57: -- 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ58  

Enumeració59:  
 
- Grup T (serveis de contingut) Subgrup 2 (serveis de ràdio i televisió) categoria A;  o bé,  
- Grup T (serveis de contingut) Subgrup 2 (serveis de ràdio i televisió) categoria A 
categoria 1. 
   
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real 
Decret 773/2015, de 28 d’agost. 
 
CONDICIONS I SOLVÈNCIA TÈCNICA  

Solvència econòmica i tècnica: 
 

- Requisits:  
1. Relació dels contractes de servei de de naturalesa similar en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució , per un import mínim de 
39.750 € (IVA exclòs). 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 

 
- Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 

l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres de la tipologia objecte de la present licitació. 

 

                                                
55 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
56 S’indica “sí” o “no”. 
57 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
58 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
59 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de 
contractació.  
  
El licitador haurà d’acreditar l’adscripció de personal per a l’execució del contracte 
aportant les titulacions corresponents. Com a mínim es requereix l’adscripció de dos 
professionals que estiguin en possessió d’alguna o vàries de les següents titulacions 
mínimes o equivalents, amb una experiència mínima de 3 anys en mitjans de 
comunicació: 
 

- Llicenciat en periodisme; o grau en periodisme 
- Llicenciat en comunicació audiovisual; o grau el comunicació audiovisual  
- Llicenciat en publicitat i relacions públiques; o grau en publicitat i relacions 

públiques 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP60 

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

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

Exigència67: no 
Descripció68:    
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (ART. 
94 LCSP)69 

Exigència70: no 
Descripció71: 
 
EMPRESES A LES QUE ES CURSARAN INVITACIONS EN CAS DE TRAMITACIÓ 

                                                
60 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 
responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
61 S’indica “sí” o “no”. 
62 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
63 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu 

compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i 
definitiva. 
64 S’indica “sí” o “no”. 
65 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
66 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
67 S’indica “sí” o “no”. 
68 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
69 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
70 S’indica “sí” o “no”. 
71 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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DE PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

-- 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

 
Sobre 1:Sí  
Sobre 272: Sí 
Sobre 3: 73: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

- Document europeu únic de contractació (DEUC). 

- Declaració responsable segons model Annex 1 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 274      

Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. El sobre 2 
contindrà: 
 

- Memòria sobre la dinamització a les xarxes socials dels programes (màxim 4 
pàgines) 

 

- Programa pilot enregistrat de cadascun dels programes  (format mp3. Màxim 
25MB per fitxer)   

 

- Memòria accions de dinamització i participació de la ciutadania en els programes 
(màxim 4 pàgines) 

 

En el sobre núm. 2 no es podrà incloure cap referència a l’oferta econòmica, que 
correspon exclusivament al sobre núm. 3. Així mateix tampoc podrà indicar cap 
referència als continguts que s’ofereixin com a millora sense cost addicional, que 
correspon també al sobre 3. 

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 375     

 

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

Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: No.  
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ76 

                                                
72 S’indica “sí” o “no”. 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre. 
75 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre. 
76 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 
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Perfil del contractant. 
 
 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

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

                                                
- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos. 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 
Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 49 punts 
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 51 punts 
Puntuació màxima: 100 punts 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR      

 

 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima:  
49 punts 

1.  Qualitat del servei presentat  
Per tal de valorar-ho es requereix l’entrega d’un programa 
pilot enregistrat de cadascun dels programes que especifica 
el plec de clàusules. 
 
En aquest apartat es valorarà la qualitat del producte tenint 
en compte: 
 
- Criteris periodístics dins l’àmbit radiofònic (15 punts)  
- Participació de entitats de Sant Fruitós de Bages (10 
punts) 
- Qualitat sonora de la peça entregada  (5 punts) 

 
 30 punts 

2.          Dinamització a les xarxes socials dels programes  
Per tal de valorar-ho es demana un document que contingui 
una proposta de dinamització dels programes a través de 
les xarxes socials. 
 
En aquest apartat es valorarà la proposta tenint en compte 
els criteris seguits per tal d’arribar al més ampli ventall 
possible de públic objectiu de cadascun dels programes. 
(10 punts) 
 

 
10 punts 

3.  Accions de dinamització i participació de la ciutadania 
en els programes  
Per tal de valorar-ho es demana un document que contingui 
una proposta de dinamització i participació de la ciutadania 
en cadascun dels programes. 
 
Es valorarà les propostes presentades tenint en compte la 
seva pluralitat, eficàcia i originalitat. ( 9 punts) 

 
9 punts 
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JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

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

- En aquest sentit es creu convenient poder valorar aspectes que incideixin en la 
qualitat del servei, la seva difusió en el marc de les xarxes socials i accions per 
a la participació de la ciutadania en els programes resoldre i les seves possibles 
solucions. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 49 punts 
(sobre els 100 punts totals). Es considera que és un percentatge òptim per 
avaluar aquests aspectes els quals poden aportar a les ofertes un valor afegit.  

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

  

Ordre Descripció Puntuació 
màxima:  

Fórmula 

1.  Oferta econòmica  51 punts 

Fórmula 
tipus de la 
clàusula 
34 tipus 2 
del 
DCPCAP 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència77: no 
Quantia:  
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics78:  
 
DEFINITIVA 

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

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

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

                                                
77 S’indica “sí” o “no”. 
78 S’indica “sí” o “no”. 
79 S’indica “sí” o “no”. 
80 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

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

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

No procedeix 
 
 
 

                                                
81 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa 
indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES 

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

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

Es permet l’execució parcial per tercers82: No  
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar83: - 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació84:   
Pagament directe a subcontractistes85: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: - 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
 
EXTINCIÓ 

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

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

 
ALTRES CLÀUSULES 

 
 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals87: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 

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

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

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

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

d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
87 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
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Sra. Marina Rojo Solé, tècnica de comunicació municipal  
       
El Regidor proponent: Sra. Íngrid Bonells Casau, regidora de comunicació88 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA89 

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

Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 
 

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

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ90 

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

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

 

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

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
  
 
 
  

                                                
88 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
89 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
90 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ I EMISSIÓ DE DOS PROGRAMES 

DE RÀDIO 
 

ANNEXES 

- ANNEX 1  Declaració responsable dels licitadors. (SOBRE 1) 
- ANNEX 2 Oferta econòmica. Criteris avaluables de forma automàtica. (SOBRE 

3) 
- ANNEX 3 Codi deontològic “Declaració de principis de la professió periodística 

a Catalunya” 
- ANNEX 4  Inventari de béns i material propietat de l’Ajuntament  
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 91 (a incloure en 
Sobre 1) 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

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

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE ADSCRIPCIÓ DE 

PERSONAL A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número:624/2019 
Objecte: Contracte de serveis per la producció i emissió de dos programes de ràdio 
 
RÈGIM 

Classe92: administratiu 
Modalitat93: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

I. Es compromet a adscriure a l’execució del contracte per a la producció i emissió 
de dos programes de ràdio a:  

 

Nom i cognoms Titulació professional (mínimes o 
equivalents a:  
Llicenciat en periodisme; o grau en 
periodisme 
Llicenciat en comunicació audiovisual; o 
grau el comunicació 
audiovisual;Llicenciat en publicitat i 

                                                
91 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el 
procediment no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas 
que la valoració inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
92 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
93 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és 
administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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relacions públiques; o grau en publicitat i 
relacions públiques) 

  

 
 
 
(*) Cal adjuntar: 
 

- El corresponent document acreditatiu de la titulació de les persones que 
s’adcriuen a l’execució del contracte, i el corresponent currículum professional. 

 
LLOC I DATA 
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ANNEX 2. Oferta econòmica 94    (a incloure en Sobre 3) 
 

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

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 624/2019 
Objecte: Contracte de serveis per la producció i emissió de dos programes de ràdio 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
1- PREU OFERTAT 

 

Preu sense 
IVA       

Tipus 
d’IVA        

Quota 
d’IVA         

Preu amb 
IVA          

Percentatge de 
baixa95 
 

 
 

21 %    

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
 
 

                                                
94 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la 
reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
95 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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ANNEX 3 
 
Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya 
 
Criteris 
1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant 
tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així com la difusió de conjectures 
i rumors com si es tractés de fets. 
 
2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o 
dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de 
les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i entitats públiques i 
privades, així com la utilització d'expressions o qualificatius injuriosos. 
 
3. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les 
informacions -i les opinions que se'n derivin- que s'hagin demostrat falses i que, per tal 
motiu, resultin perjudicials per als drets o interessos legítims de les persones i/o 
organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa, amb independència d'allò que 
les lleis disposin al respecte. 
 
4. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer a 
procediments il·lícits. 
 
5. Respectar l'off the record quan aquest hagi estat expressament invocat, d'acord amb 
la pràctica usual d'aquesta norma en una societat lliure. 
6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no proporcionar 
informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure dels periodistes a atendre 
el dret dels ciutadans a la informació. Aquest dret protegeix molt especialment l'estricte 
confidencialitat sobre la salut o la malaltia d'una persona com a nucli de la seva 
privacitat, malgrat la curiositat que pugui haver-hi en el cas de personatges coneguts 
públicament, fins i tot més enllà de la seva mort. Pel que fa a assumptes relacionats amb 
les administracions públiques, el dret fonamental a la informació ha de prevaler sempre 
per damunt de qualsevol restricció que vulneri injustificadament el principi de la 
transparència informativa a la que estan obligades. 
7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, influir 
o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s'ha de simultaniejar l'exercici 
de l'activitat periodística amb altres activitats professionals incompatibles amb la 
deontologia de la informació, com la publicitat, les relacions públiques i les assessories 
d'imatge, ja sigui en l'àmbit de les institucions o organismes públics, com en entitats 
privades. 
8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de forma 
confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa. 
9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en 
situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacions 
d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre 
els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho 
explicitin. 
10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les 
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informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs. 
11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre la 
seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d'homicidi), 
testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d'especial 
transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. També s'evitarà identificar 
contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents d'acusats o convictes 
en 
procediments penals. 
12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions amb 
continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, 
extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l'ús de la violència, evitant 
expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal dels individus i la 
seva integritat física i moral. 
 
Annex 1 - Sobre manipulació d'imatges 
En Fotoperiodisme no estan permeses manipulacions que suposin alteració de la 
informació visual enregistrada originàriament per l'objectiu de la càmera i que recull el 
suport, és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge 
original. (La inclusió d'aquest annex va ser proposada pel IV Congrés de Periodistes de 
Catalunya). 
 
Annex 2 - Recomanació sobre fotoil·lustració 
Recomanació que es doni prioritat a la regulació d'aquesta activitat, a fi de poder-ne fer 
esment en el Codi Deontològic. (Aquesta recomanació va ser feta pel IV Congrés de 
Periodistes de Catalunya) 
 
Annex 3 - Recomanació sobre internet 
Que es determini l'acceptació per part dels mitjans de comunicació de l'arbitratge del 
CIC en documents Web signats per periodistes i difosos a través d'Internet. Que s'iniciï 
un debat per veure si es pot aconseguir un consens sobre els diversos problemes que 
es poden presentar en la redacció d'un Codi Ètic d'Internet, entre els quals hi figuren els 
aspectes relacionats amb la publicitat, els links hipertextuals, el comerç electrònic, la 
manipulació d'imatges, el copyright i la privacitat quan puguin afectar la imparcialitat, 
l'exactitud i la credibilitat de les notícies a través de la xarxa. 
(Aquesta recomanació va ser feta pel IV Congrés de Periodistes de Catalunya). 
 
Annex 4 - Recomanació sobre el criteri 7è del codi deontològic 
L'exercici de la professió periodística és, per principi, èticament incompatible amb el 
desenvolupament simultani d'activitats o serveis retribuïts en l'àmbit de la publicitat o la 
propaganda comercial i en qualsevol de les seves manifestacions i suports. Aquest 
principi és extensible a la prestació de serveis d'imatge, consultoria o assessoria, entitats 
o organismes privats i públics, excepte en casos justificats d'assumptes de la pròpia 
funció periodística quan no hi hagi ànim de lucre ni es faci en canvi de la percepció de 
retribucions. 
No obstant, queda admesa la participació dels periodistes en activitats i campanyes 
divulgatives o informatives en institucions i organitzacions socials sense finalitats 
lucratives. 
Les noves fórmules de patrocini d'espais informatius, especialment en l'ambit 
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d'informació de serveis, des del punt de vista de l'ètica periodística no constitueixen per 
elles mateixes una pràctica recusable. 
En qualsevol cas, no es poden presentar subreptíciament les diferents modalitats de 
patrocini i d'informació comercial (publireportatge), com si fossin materials informatius 
de les redaccions ni es poden encobrir sense que puguin ser clarament diferenciades 
pels lectors i les audiències. 
La percepció de retribucions o gratificacions de tercers és èticament reprovable quan 
està relacionada amb l'exercici de l'activitat periodística en els mitjans informatius, 
especialment en casos verificables d'influència i/o relació entre la remuneració o 
gratificació percebuda i l'acte informatiu vinculat a l'interessat, ja sigui com actor o 
inductor. 
La pràctica d'acceptar obsequis i regals és a criteri dels mitjans i dels propis 
professionals, establint les condicions i circumstàncies en que es puguin ultrapassar els 
límits d'una cortesia raonable, convertint-se en un factor de mediatització o distorsió del 
treball professional. 
La participació retribuïda dels periodistes en iniciatives o actes promoguts per 
particulars, entitats o organismes públics i privats (seminaris, conferències, 
presentacions, debats, etc,) aliens als mitjans en què treballen, pot contravenir els 
principis de l'ètica professional quan derivi en l'àmbit de la propaganda, la promoció o 
publicitat d'interessos de tercers, ja sigui de forma manifesta o subreptícia, o quan 
s'infringeixin normes exigibles de lleialtat professional i laboral. 
(Aquesta recomanació va ser feta pel IV Congrés de Periodistes de Catalunya). 
 
Annex 5- Recomanacions per a la cobertura de conflictes armats o bèl·lics 
1. Donar veu a tots els actors i promoure la comprensió entre les parts implicades. 
Afavorir el diàleg. 
2. No deshumanitzar cap part; cal parlar de les víctimes i també dels victimaris. 
3. Evitar el llenguatge de les parts combatents i dels seus aliats. Exposar els enganys 
de qualsevol d’aquestes. 
4. Mostrar els grups que en la base treballen per la pau, no només els dirigents. En 
particular, els esforços de la societat civil, que atén les víctimes físicament, materialment 
i emocionalment. 
5. Explorar els conflictes en la seva complexitat i tractar la violència i els seus efectes 
tan visibles com invisibles, però també ocupar-se de les causes diverses que els han 
generat. 
6. Els mitjans han d’evitar el sensacionalisme i també impedir l’emissió sense control de 
missatges en línia que siguin bel·licistes, xenòfobs, racistes i sexistes. 
7. Informar dels conflictes encara que no hi hagi violència pot ajudar a prevenir-la. 
8. No abandonar la cobertura després de l’alto el foc i ocupar-se de la resolució, la 
reconstrucció i la reconciliació. 
9. Aprofitar les similituds entre els conflictes perquè les experiències constructives ajudin 
els que encara no han trobat un camí de resolució. 
10. Cal fer esment sempre de les fonts d’informació, particularment quan representen 
actors enfrontats, i tenir en compte que terceres fonts enriqueixen la visió del conflicte. 
En cas d’informacions fetes sota censura o imposicions, cal fer-ho saber als receptors. 
 
 
ANNEX 4 INVENTARI 
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L’edifici de la Ràdio Municipal de Sant Fruitós de Bages és de caràcter municipal i és 
per aquest motiu que s’exposa la relació inventariada de material i infraestructures de 
què disposa a data de març de 2019. 
 

UNITATS MATERIAL IMATGE 

1 Taula de so i mescles Sonifex 
model S0 de 9 canals  

 
 
 
 
 
 
 

1 Amplificador mesclador 
model Champ 4 de la casa 
Apart 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Altaveus Kenwood  
 
 
 
 
 

6 Cadires d’oficina  
 
 
 
 

1 Disc dur extern de la casa 
Hewlett-Packard (HP) 

 
 
 
 
 
 

1 Micròfon D60S i cablejat 
d’àudio corresponent. 
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1 Ordinador model Orum de la 
casa Tacems + pantalla LCD 
de calsa LG + teclat Logitech 
 
 
 
 
 

 

1 Emissor transmissor de 
radioenllaç model Radiolink 
Transmiter MKII de la casa 
Link. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Emissor transmissor de 
radioenllaç model LC-STL-T 
de la casa Link. UHF 1660-
1670 MHz. 

 
 
 
 
 
 

1 Armari rack mural de 19” de 
l’edifici dels estudis del parc 
del Bosquet 
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1 Compressor model 425 Dual 
de la casa Symetrix 
(*La fotografia no correspon al 
compressor descrit). 

 
 
 
 

1  Taula rodona + 5 cadires d’ús 
general 

 

1 Taula de so i mescles 
analògica de la casa AEQ 
(*Pendent de reparació) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  
 

 

 
Pàgina 91 de 221 

 
 

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

1 Taula de so i mescles analògica 
de la casa Mackie de fins a 8 
canals 
(*Pendent de revisió pel seu 
correcte funcionament). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Reproductors de LP marca AC i 
marca Technichs 

 
 
 
 
 

4 Auriculars model SHP1900 de 
la casa Philips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Micròfon D60S amb base de 
sobretaula i cablejatd d’àudio 
corresponent de connexió fins 
taula de mescles. 
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1 SAI (Sistema d’Alimentació 
Ininterrompuda) de la sala de 
mescles model Media Magic 
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1 Equip de so format per 
reproductor i sintonitzador i dos 
altaveus de la casa Philips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Estufa elèctrica model TL3-
403T de la casa Soler&Palau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Instal·lació elèctrica existent a 
l’edifici dels estudis del parc del 
Bosquet. Format per 
enllumenat normal i 
d’emergència, i  preses de 
corrent de força (endolls). 
Equipada amb protectors de 
sobretensions en capçalera.  
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13 Mobles taula/prestatge  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

1 Suport cilíndric i antena 
parabòlica reixada d’emissió 
del radioenllaç des de l’edifici 
dels estudis del parc del 
Bosquet. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Antenes instal·lades a la torre 
de comunicacions del parc 
municipal de la Torre Sanmartí: 
 

- Antena cilíndrica de 
recepció del radioenllaç 
*La citada antena 
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cilíndrica està en 
procés de reposició per 
una nova antena 
parabòlica reixada de 
diàmetre 1,20m) 

 
- Antena d’emissió FM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Equipament i instal·lacions 
d’alta freqüència instal·lades a 
la caseta municipal del parc de 
la Torre Sanmartí. Formada 
per: 
 
- Equip receptor de 

radioenllaç model FM 
Receiver MKI de la casa 
Link. UHF 1660-1670 MHz. 

- Excitador FM 25W de la 
casa Link. 

- Equip transmissor de FM 
20W model TX20W2000 de 
la casa Link. 

- SAI (Sistema d’Alimentació 
Ininterrompuda) de la sala 
d’emissor model Media 
Magic. 

- Armari rack mural 19”. 
- Filtre de sortida. 
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- Cable exterior soterrat de 
connexió entre antenes 
tipus Cellflex de ½”. 
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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 
  
7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 

  
7.1 Inici de l'expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 15 B Cementiri  
(exp. 562/2019) 
 
 
➢ Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 15 B - PAU 1 

 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal de data 6 de març de 2019 , que s’uneix com 
annex. 
 
Vist que La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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Òrgan delegant: Alcalde 
Data de delegació: 18 de juny de 2015 
Número de decret: 2015-0480 
Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 

S’ACORDA: 

 
Primer. Declarar l’inici de l’expedient de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 15 B- PAU 
1, de conformitat amb el que estableix l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Segon. Supeditar l’executivitat del projecte de reparcel·lació a l’aprovació definitiva de 
la Modificació puntual en l’àmbit de la UA 15B- PAU 1, actualment en tràmit. 
 
Tercer. Requerir tots els propietaris i titulars de drets afectats per la reparcel·lació 
perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir de l’endemà de la recepció de la 
notificació corresponent, davant les dependències de l’Ajuntament, exhibeixin els títols 
que posseeixin i declarin les situacions jurídiques que coneguin i afectin les seves 
finques, d’acord amb el que estableix l’article 132 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Quart. D’acord amb el que disposa l’article 125.2 del Decret legislatiu 1/2010, en relació 

amb l’article 73.1 del mateix text legal, fer públic que la iniciació de l’expedient comporta 

la suspensió de l’atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o legislació sectorial, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15B- PAU 1,  en tant 

no sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació, d’acord amb 

allò que estableix l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Cinquè. Sol·licitar al Registre de la Propietat les corresponents certificacions de 

titularitats i càrregues de totes les finques incloses en el polígon d’actuació urbanística, 

sol·licitant al registre la pràctica de la nota marginal a cada finca afectada, de conformitat 

amb el que disposen els articles 131.2 del Decret 305/2006, de 18 d’agost, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i article 5 del Reial Decret 1093/1997, de 

4 de juliol, mitjançant el qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per 

a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes 

de naturalesa urbana. 

 

Sisè. Publicar l’inici de l’expedient de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 15B - PAU 

1, al Butlletí Oficial de la província, al diari Regió-7, a la seu electrònica municipal i al 

tauler d’edictes. 

 

Setè. Notificar individualment als propietaris i titulars i drets inclosos a la unitat 
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reparcel·lable. 

 

Vuitè. Declarar que: 

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

separadament. 

- Tanmateix, el legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret.  
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➢ Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 15 B - PAU 2 

 
 

Atès l’informe de l’arquitecta municipal de data 6 de març de 2019 , que s’uneix com 
annex. 
 
Vist que La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
Òrgan delegant: Alcalde 
Data de delegació: 18 de juny de 2015 
Número de decret: 2015-0480 
Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 

S’ACORDA: 

 
Primer. Declarar l’inici de l’expedient de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 15 B- PAU 
2, de conformitat amb el que estableix l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Segon. Supeditar l’executivitat del projecte de reparcel·lació a l’aprovació definitiva de 
la Modificació puntual en l’àmbit de la UA 15b- PAU 2, actualment en tràmit. 
 
Tercer. Requerir tots els propietaris i titulars de drets afectats per la reparcel·lació 
perquè en el termini de 15 dies, comptats a partir de l’endemà de la recepció de la 
notificació corresponent, davant les dependències de l’Ajuntament, exhibeixin els títols 
que posseeixin i declarin les situacions jurídiques que coneguin i afectin les seves 
finques, d’acord amb el que estableix l’article 132 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Quart. D’acord amb el que disposa l’article 125.2 del Decret legislatiu 1/2010, en relació 

amb l’article 73.1 del mateix text legal, fer públic que la iniciació de l’expedient comporta 

la suspensió de l’atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o legislació sectorial, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15B- PAU 2,  en tant 

no sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació, d’acord amb 

allò que estableix l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

 

 

 

Cinquè. Sol·licitar al Registre de la Propietat les corresponents certificacions de 

titularitats i càrregues de totes les finques incloses en el polígon d’actuació urbanística, 

sol·licitant al registre la pràctica de la nota marginal a cada finca afectada, de conformitat 

amb el que disposen els articles 131.2 del Decret 305/2006, de 18 d’agost, pel qual 
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s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i article 5 del Reial Decret 1093/1997, de 

4 de juliol, mitjançant el qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per 

a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes 

de naturalesa urbana. 

 

Sisè. Publicar l’inici de l’expedient de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 15B - PAU 

2, al Butlletí Oficial de la província, al diari Regió-7, a la seu electrònica municipal i al 

tauler d’edictes. 

 

Setè. Notificar individualment als propietaris i titulars i drets inclosos a la unitat 

reparcel·lable. 

 

Vuitè. Declarar que: 

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

separadament. 

- Tanmateix, el legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

   
 
8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 

 
8.1 Aprovació del contracte menor d’obra ordinària d’adequació de voreres 
2019  (exp. 614/2019) 
 

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obra ordinària d’adequació de voreres 2019, a 
favor del Sr. José Ruiz Carmona, per import de 22.636,03 € (IVA exclòs) més 4.753,56 
d’IVA sent un total de  27.389,59 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe 
proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat 
informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 27.389,59 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 1532 63203 voreres espais públics. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
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contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

 
 
ANNEX.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
8.2 Aprovació de l’adjudicació de la redacció de l’avantprojecte i del projecte 
bàsic per la construcció d’una comissaria de Policia Local i Urbanització dels 
Espais Exteriors  (exp. 1475/2018) 
 

Primer. La Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018 va aprovar la 
convocatòria per la licitació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris i tramitació ordinària, per a la contractació de les citades 
obres. 
 
Segon. Es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 24 
de gener de 2019. 
 
Tercer. En data 30 de gener de 2019 es va emetre el certificat segons el qual es van 
presentar, en temps i forma, les següents proposicions: 
 

 
Quart. En data 4 de febrer de 2019, la mesa de contractació, va acordar excloure del 
procediment les empreses CODINA PRAT VALLS I ARQUITECTES ASSOCIATS SLP i 
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ZUBELZU FABREGAT CASTRO ARQUITECTES SCP, ateses les circumstàncies 
posades de manifest en relació al contingut de la documentació administrativa 
presentada per cadascuna d’elles, al considerar-se defectes no esmenables 
 
Cinquè. En data 25 de febrer de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura 
del sobre 3 presentat per part de les empreses licitadores. De conformitat amb els criteris 
d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, es van 
aplicar les fórmules corresponents a les ofertes presentades per part dels licitadors, amb 
el següent detall: 
 

 
 
En el mateix acte, la mesa de contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació, 
la proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de l’empresa Basterrechea-
Tejada Arquitectes SLP amb NIF B-61927422, prèvia presentació de la documentació 
relacionada en l’article 150.2 de la LCSP, si s’escau, i de la garantia definitiva, d’acord 
amb l’oferta presentada (S’adjunta acta en annex 2). 
 
Sisè. Mitjançant requeriment de data 28 de febrer de 2019 es va requerir a l’empresa 
Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP, perquè presentés la garantia definitiva, la qual, 
en data 5 de març de 2019 va ser dipositada mitjançant transferència bancaria a la 
tresoreria municipal 
 
Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Excloure del procediment de licitació les empreses Codina Prat Valls i 
Arquitectes Associats SLP i Zubelzu Fabregat Castro Arquitectes SCP, ateses les 
circumstàncies posades de manifest en relació al contingut de la documentació 
administrativa presentada per cadascuna d’elles, al considerar-se defectes no 
esmenables. (s’adjunta en annex 1 l’acta de la mesa de contractació de 4 de febrer de 
2019 que incorpora l’informe emès pels serveis tècnics municipals). 
 
Segon. Aprovar la classificació de les proposicions presentades (i no excloses) a la 
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licitació del contracte per la redacció de l’avantprojecte i del projecte bàsic per la 
construcció d’una comissaria de la Policia Local i Urbanització dels espais exteriors, 
conforme el següent detall: 
 
1. Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP 
2. CAAS Arquitectes SLP 
 
Tercer. Adjudicar a l’empresa Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP,  amb NIF B-
61927422 per un import de 26.180,00 € (IVA exclòs) més 5.497,80 € (21% IVA) total de 
31.677,80 € (IVA inclòs). 
 
Quart. Disposar la despesa del contracte per l’import de 31.677,80 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 13 132 64015 “projecte comissaria policia            
local” 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Sisè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment; als serveis tècnics municipals; i a la intervenció-
tresoreria. 
 
Setè. 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. Acta de la mesa de contractació de 4 de febrer de 2019 
Annex 2. Acta de la mesa de contractació de 25 de febrer de 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  
 
 
8.3 Aprovació de l’adjudicació de la redacció del projecte d’obres ordinàries 
de reurbanització del carrer Padró, fase 2  (exp. 1645/2018) 
 

Primer. La Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2018 va aprovar la 
convocatòria per la licitació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris i tramitació ordinària, per a la contractació de les citades 
obres. 
 
Segon. Es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 18 
de gener de 2019. 
 
Tercer. En data 24 de gener de 2019 es va emetre el certificat segons el qual es van 
presentar, en temps i forma, les següents proposicions: 
 

 
Quart. En data 25 de gener de 2019, la mesa de contractació va requerir als licitadors 
Alejandro Lopez-Grado Padreny i Joan Ribera Mestres, per tal que complementessin la 
manca dels aspectes constatats en la documentació administrativa aportada. 
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Així mateix es va acordar donar trasllat del contingut dels sobres 2 als serveis tècnics 
municipals, als efectes de comprovar el contingut de la documentació i emetre informe 
tècnic de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Cinquè. En data 25 de febrer de 2019, la mesa de contractació, en base a l’informe emès 
per l’arquitecte municipal de data 14 de febrer de 2019, va acordar excloure del 
procediment a Alex López-Grado Arquitectura i Paymacotas Engineering SA, al no va 
haver assolit la puntuació mínima exigida en la valoració de la documentació avaluable 
mitjançant judici de valor, i va procedir a l’obertura del sobre 3 presentat per part de les 
empreses licitadores. De conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts en el Plec 
de clàusules administratives particulars, es van aplicar les fórmules corresponents a les 
ofertes presentades per part dels licitadors, amb el següent detall: 
 

 
 
En el mateix acte, la mesa de contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació, 
la proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de l’empresa Basterrechea-
Tejada Arquitectes SLP amb NIF B-61927422, prèvia presentació de la documentació 
relacionada en l’article 150.2 de la LCSP, si s’escau, i de la garantia definitiva, d’acord 
amb l’oferta presentada (s’adjunta acta de la mesa en annex 1). 
 
Sisè. Mitjançant requeriment de data 5 de març de 2019 es va requerir a l’empresa 
Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP, perquè presentés la garantia definitiva, la qual, 
en data 7 de març de 2019 va ser dipositada mitjançant transferència bancaria a la 
tresoreria municipal 
 
Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Excloure del procediment de licitació les empreses Alex López-Grado 
Arquitectura i Paymacotas Engineering, S.A., al no haver assolit la puntuació mínima 
exigida en la valoració de la documentació avaluable mitjançant judici de valor, en base 
al informe emès per l’arquitecte municipal en data 14 de febrer de 2019, adjunt a l’acta 
de la mesa de contractació, que s’adjunta com a annex 1.  
 
Segon. Aprovar la classificació de les proposicions presentades (i no excloses) a la 
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licitació del contracte per la redacció de l’avantprojecte i del projecte bàsic per la 
construcció d’una comissaria de la Policia Local i Urbanització dels espais exteriors, 
conforme el següent detall: 
 
1. Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP 
2. Joan Ribera Mestres 
 
Tercer. Adjudicar a l’empresa Basterrechea-Tejada Arquitectes SLP,  amb NIF B-
61927422 per un import de 18.200,00 € (IVA exclòs) més 3.822,00 € (21% IVA) total de 
22.022,00 € (IVA inclòs). 
 
Quart. Disposar la despesa del contracte per l’import de 22.022,00 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 22 151 60936 projecte reurbanització padró 
fase 2. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Sisè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment; als serveis tècnics municipals; i a la intervenció-
tresoreria. 
 
Setè. 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. Acta de la mesa de contractació de 25 de febrer de 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  
 
 
8.4 Aprovació de l’adjudicació de les obres d’adequació de la planta baixa i 
primera de l’immoble situat al carrer Padró, 6-8 (Casajoana) (exp. 1663/2018) 
 

Primer. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 2018-1588, de data 28 de 
desembre de 2018, es va aprovar l’expedient de 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”. 
 
Segon. Atès que es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 28 
de gener de 2019, i es van presentar al procediment l’empresa Serveis Integrals 360 
Plus, S.L., en data 28 de gener 2019 i amb registre d’entrada 2019-E-RC-519, d’acord 
amb el certificat obrant en l’expedient. 
 
Tercer. En data 25 de febrer de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura 
dels sobres 3, acordant-se elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació 
del contracte de referència, a favor de l’empresa Serveis integrals 360 plus, S.L., prèvia 
presentació de la garantia definitiva, i prèvia comprovació, per part dels serveis tècnics 
municipals, que la oferta presentada s’adeqüi al projecte tècnic (s’adjunta l’acta de la 
reunió de la citada mesa de contractació) 

 
Quart. En data 28 de febrer de 2019 es va requerir a la citada empresa, la presentació 
de la garantia definitiva, la qual va ser dipositada a tresoreria en data 1 de març de 2019, 
mitjançant aval bancari de l’entitat Banco de Sabadell SA, inscrit en el Registre Especial 
d’Avals amb el número 10001148009, per un import de 3.179,98 €. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
 
S’ACORDA:  
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Primer Adjudicar a l’empresa Serveis integrals 360 plus, S.L. amb CIF B65891475, el 
contracte 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”, per un import de 63.599,78 €, més 13.355,95 €, total de 76.955,74 € 
(IVA inclòs) i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 333 62209 
Adequació Museu. 
 
Segon. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 

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

 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
Annex 1- Acta de la mesa de contractació de 25.02.2019 
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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: A favor : 3 ( 3 Gent fent Poble ) 
                                        En contra : 1 ( PSC – Tomàs Casero García )  
                                        Abstencions : 1 ( PSC – Cristina Murcia Caraballo ) 

 
 
 
8.5 Aprovació de l’adjudicació del contracte per l’execució de les obres per 
diverses actuacions de senyalització (senyalització de la urbanització de Pineda 
i reordenació de la senyalització viària de polígons industrials) (exp. 1820/2018) 
 

Primer. La Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018 va aprovar la 
convocatòria per la licitació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració (preu més baix) i tramitació 
ordinària, per a la contractació de les citades obres. 
 
Segon. Es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant per tal que els 
interessats presentessin les seves proposicions, finalitzant l’esmentat termini en data 29 
de gener de 2019. 
 
Tercer. En data 30 de gener de 2019 es va emetre el certificat segons el qual es van 
presentar, en temps i forma, les següents proposicions: 
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Quart. En data 7 de febrer de 2019, la mesa de contractació va procedir a l’obertura dels 
sobres presentats per part de les empreses licitadores. De conformitat amb els criteris 
d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, es van 
aplicar les fórmules corresponents a les ofertes presentades per part dels licitadors, amb 
el següent detall: 
 

 
 
En el mateix acte es va acordar donar trasllat als serveis tècnics municipals de les 
ofertes presentades, les quals contenien l’estudi econòmic desglossat per partides, per 
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tal que, concretament en relació a l’oferta presentada per l’empresa PROSEÑAL S.L.U., 
es comproves si mitjançant el citat estudi econòmic s’acreditava la viabilitat econòmica 
de l’oferta presentada. 
 
Cinquè. En data 11 de febrer de 2019, es va requerir als licitadors API MOVILIDAD, S.A. 
i SEÑALIZACIONES JICA S.A., per tal que completin la manca dels aspectes constatats 
en la documentació administrativa aportada, la qual va ser presentada el mateix dia. 
 
Sisè. En data 12 de febrer de 2019, es va requerir a l’empresa Proseñal S.L.U. per tal 
que aportés la documentació justificativa que desglosés raonada i detalladament el baix 
nivell de preus i costos que consten en la seva oferta, la qual va ser presentada en data 
18 de febrer de 2019. 
 
Setè. En la mesa de contractació 25 de febrer de 2019, un cop comprovada la inscripció 
al RELI, es va acordar elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del 
contracte de referència a favor de l’empresa Proseñal SLU, amb NIF B59720987, prèvia 
presentació de la documentació relacionada en l’article 150.2 de la LCSP, si s’escau, i 
de la garantia definitiva, d’acord amb l’oferta presentada (s’adjunta acta en annex). 
 
Vuitè. Mitjançant requeriment de data 26 de febrer de 2019 es  va requerir a l’empresa 
Proseñal SLU perquè presentés la garantia definitiva, la qual, en data 6 de març de 2019 
va ser dipositada mitjançant assegurança de Caució a la tresoreria municipal. 
 
Novè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la classificació de les proposicions presentades a la licitació del 
contracte per l’execució de les obres per diverses actuacions de senyalització 
(senyalització de la urbanització de Pineda i reordenació de la senyalització viària de 
Polígons industrials), conforme el següent detall: 
 

1. Proseñal, S.L. 
2. Díez y Compañía, S.A. 
3. Api Movilidad, S.A. 
4. Tevasenyal, S.A. 
5. Técnicas para la mejora de la movilidad, S.L. 
6. Serovial,S.L. 
7. Señalizaciones Jica, S.A. 
8. Segusenyal, S.L 
9. Temavial,S.L 
10. Taller Auria, SCCL 
11. Pasquina, S.A. 
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Segon. Adjudicar a l’empresa Proseñal S.L.U. amb NIF B59720987 per un import de 
81.159,64 € (IVA exclòs) més 17.043,52 € (21% d’IVA) total de 98.203,16 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. Disposar la despesa del contracte per l’import de 66.391,20 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 15 433 61 930 “Actuació modernització 
polígons”, i de 31.811,96 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
22 150 61919 “Reordenació senyalització viària Pineda de Bages Fase 3”. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària; a la resta d’empreses que 
s’han presentat al procediment; als serveis tècnics municipals; i a la intervenció –
tresoreria. 
 
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. Acta de la mesa de contractació de 25 de febrer de 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  
 
 
 
8.6 Aprovació del contracte menor de serveis per a la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de la fase 2A nou edifici bar 
del projecte intervencions al camp de futbol (exp. 1873/2018) 
 

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis a favor de l’empresa CLARQT SERVEIS 
TÈCNICS SL amb CIF B-64271364, per import de 7.500,00 € €+ 1.575,00 €; 9.075,00 € 
(21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 
1, i assumir íntegrament el contingut de l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 9.075,00 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22 342 63220 Reforma edificis oficines camp de 
futbol. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, als serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- 
Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
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Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9. ÀREA DE MEDI AMBIENT  

 
  
9.1 Aprovació del programa anual 2018 que desenvolupa el Pla marc de 
restauració i millora forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del 
Montcau  (exp. 192/2016) 
 

Primer. Vist que l’oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona ha fet tramesa, en data 13 de febrer de 2019 (E/001472-2019), 
el Programa Anual de 2018 que desenvolupa el Pla marc de restauració i millora forestal 
de l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau. 
 
Segon. Atès que aquest programa ha estat redactat per la Comissió de Treball formada 
per l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau, els ajuntaments de Mura, 
Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca i la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. Vist l’acord adoptat pel ple municipal en la sessió de data 11 de març de 2011, 
mitjançant el qual s’aprova el “Conveni marc que regula la col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Mura, Navarcles, el Pont de Vilomara i 
Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Talamanca i conjuntament amb l’Associació de 
Propietaris Forestals Valls del Montcau per establir les directrius per a la redacció i 
execució d’un Pla marc de restauració i millora forestal dels municipis”. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el programa Anual de 2018 que desenvolupa el Pla marc de restauració 
i millora forestal de l’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau, que ha tramés 
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l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als ajuntament de 
Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca i a l’Associació de 
Propietaris Forestals Valls del Montcau. 
 
Cinquè. Declarar que: 
 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 
a dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  

 
  
10.1 Justificació dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal  (exp. 414/2019) 
 

Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada els dies 01/02/2016; 14/04/2016; 
06/06/2016; 19/08/2016; 05/09/2016; 19/03/2018; 08/11/2018; 19/11/2018 03/12/2018; 
17/12/2018; 07/01/2019; 18/02/2019; 04/03/2019 van aprovar ajuts individualitzats per 
aliments de primera necessitats i coadjuvar el deute pendent per subministraments bàsics. 
 
Atès la documentació acreditativa de les despeses que els usuaris beneficiaris 
d’aquests ajuts han presentat i que ha estat informada per la tècnica i la Regidora de 
Benestar Social. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

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

Nº 
Expedient 

Nº Expedient 
Accede 

D.N.I Beneficiari  Ajut Concedit Ajut 
Justificat 
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098/2018 04/2019 XXX 
( Lloguer) 

150,00€ 300,00€ 

097/2018 98/2018 XXX 
(subministres) 

308,03€ 320,27€ 

075/2018 82/2018 XXX 
( Alimentació) 

90,00€ 100,27€ 

089/2018 93/2018 XXX 
 

62,70€ 71,40€ 

095/2018 02/2019 XXX 
( Alimentació) 

120,00€ 128,03€ 

078/2018 87/2018 XXX 
( Subministres) 

65,49€ 125,37€ 

096/2018 03/2019 XXX 
( Tractament 

mèdic) 

37,24€ 37,24€ 

08/2019 9/2019 XXX 
( Tractament 

mèdic) 

17,04€ 17,04€ 

01/2019 1/2019 XXX 
( A.Esportiva) 

250,00€ 250,00€ 

21/2018 20/2019 XXX 
( Material escolar) 

80,00€ 80,00€ 

18/2018 18/2018 XXX 
( Material escolar) 

80,00€ 80,00€ 

20/2018 19/2018 XXX 
( Material escolar) 

240,00€ 240,00€ 

9/2019 10/2019 XXX 
( subministres) 

500,00€ 500,00€ 

12/2019 16/2019 XXX 
(subministres) 

37,70€ 38,85€ 

067/2018 83/2018 XXX 
(subministraments) 

372,13€ 405,64€ 

17/2016 22/2016 XXX 
(Material escolar) 

80,00€ 102,00€ 

61/2016 59/2016 XXX 
(subministres) 

137,88€ 189,50€ 

13/2018 14/2018 XXX 
( Llibres de text) 

206,32€ 246,32€ 

05/2016 01/2016 XXX 
(subministres) 

113,62€ 489,09€ 

43/2016 41/2016 XXX 
(subministres) 

93,28€ 115,91€ 

94/2018 92/2018 XXX 
(Alimentació) 

100,00€ 100,07€ 

24/2018 25/2018 XXX 
( Alimentació) 

125,00€ 139,49€ 

18/2016 23/2016 XXX 160,00€ 162,95€ 
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(Llibres i material 
escolar) 

18/2026 17/2016 XXX 
(Activitat esportiva) 

92,40€ 92,40€ 

3/2019 5/2019 XXX 
(Material escolar) 

80,00€ 80,00€ 

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a d’intervenció per el seu coneixement. 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
10.2 Concessió d’ajudes d’urgència social  (exp. 507/2019, 527/2019 i 567/2019) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 1286; 1353; 1425/2019). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació de 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 
 Número de decret: 2015-0555 
 Publicació al BOPB: 27/07/2015 
 
S’ACORDA:  
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 1174,37€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relaciones tot seguit: 
 

Ref. 
S.socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

15/2019 507/2019 XXX 379,92€ Subministraments C/c usuari 

17/2019 527/2019 XXX 285,00€ Lloguer C/c usuària 

18/2019 567/2019 XXX 509,45€ Lloguer C/c usuària 

 
Disposar pagament de les 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 formalitzin 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 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
10.3 Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona pel  finançament 
dels servei socials, mitjançant el fons de prestació econòmica “Finançament de 
l’àmbit de Benestar Social” del Catàleg de la “Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019” (exp. 676/2019) 
 

1. En data 14 de març 2019, (registre d’entrada 2019-E-RC-1668), l’Àrea d’Atenció les 
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Persones de la diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament que la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de febrer de 2019, ha aprovat  les 
concessions del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” del 
Catàleg de la “Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs locals 2016-2019”. 
 
Import de l’ajut concedit a l’Ajuntament: 29.989,57 €.  
Codi XGL: 19/Y/265398 
 
Aquests fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” del Catàleg de 
la “Xarxa de Governs Locals de l’any 20192, consisteix en transferències dineràries, 
calculades en base a trams de població, per al finançament de la prestació dels serveis 
socials bàsics de competència obligatòria i per al desenvolupament els programes 
socials dels municipis. 
 
Per a l’efectivitat de la concessió del fons de prestació, és necessari que el destinataris 
compleixin les condicions de execució que es determinen en l’acord que es comunica, 
entre altres:  
 
- Acceptació dels ajuts 
 
1. Els ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2919 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió.  El pagament avançat es realitzarà quan l’ens presenti la 
referida acceptació expressa. En cas de no presentar-la dins el termini establert, el fons 
s’entendrà acceptat tàcitament però s’haurà de pagar prèvia justificació de despeses. 
2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
3 i 4. El tràmit d’acceptació expressa s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les 
funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 
-  Execució i justificació.  Ha de referir-se a actuacions executades en el període comprès 
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.  El termini per la justificació 
entre el 1 de febrer de 2020 i el  30 d’abril de 2020. 
 
- Pagaments. La Diputació de Barcelona abonarà als ens destinataris una bestreta 
corresponent al 50 per cent (50%) de l’import concedit en el moment de presentar 
l’acceptació expressa. 
 
El pagament de l’import restant es realitzarà prèvia presentació de la justificació de les 
despeses. 
 
2.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència 
de la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

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

  
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic de 29.989,57 €, atorgada per la Diputació de 
Barcelona pel finançament dels Serveis Socials municipals mitjançant del fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” del Catàleg de la “Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord de l’acceptació expressa del fons a la Diputació de 
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i donar trasllat aquest acord a 
la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu coneixement i als efectes d’efectuar 
les imputacions pressupostaries que se’n deriven. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
 
 - L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
10.4 Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona pel  finançament 
dels servei socials, mitjançant el fons de prestació econòmica “Programa 
complementari per a la garantia del benestar social 2019 ” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. 678/2019) 
 

1. En data 19 de març 2019, (registre d’entrada 2019-E-RC-1793, la Direcció de Serveis 
de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament que la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de febrer de 2019, ha aprovat 
el Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019 en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
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En aquest Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019 es 
concedeix a aquest Ajuntament un ajut econòmic d’import, 15.076,30 €. Codi XGL: 
19/X/265892. 
 
Aquest Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019, parteix de 
l’experiència d’anys anterior i renova la voluntat de continuar col·laborant amb els ens 
locals en l’assoliment del benestar social de les persones i la cohesió social. Dona 
suport: a la cobertura de les necessitats socials bàsiques, reforç dels equips 
professionals de serveis socials, atenció a situacions urgents o de greu necessitat social, 
desplega les actuacions necessàries per a garantir la prestació de serveis d'atenció 
domiciliària i de transport adaptat, desenvolupar activitats socioeducatives i de lleure 
infantil, i qualsevol altra actuació anàloga dins l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a 
les persones.  
 
Aquest suport, es vehicula a través de la concessió de recursos econòmics en la 
modalitat de fons de prestació, consisteix en transferències dineràries per al finançament 
de les polítiques socials en relació al benestar de les persones i la cohesió social. 
 
Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que el destinataris compleixin les 
condicions que determina el seu règim regulador, entre altres:  
 
- Acceptació dels ajuts 
 
1. Els ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de l’endemà 
de rebre la notificació, els ens destinataris no manifesten expressament la renúncia. 
2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
3. Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat de l’ajut, en 
els termes de l’article 15 del present règim, disposen fins el 28 de juny del 2019 per 
presentar l’acceptació expressa, d’acord amb el model normalitzat. El pagament avançat 
es realitzarà quan l’ens presenti la referida acceptació expressa. En cas de no presentar-
la dins el termini establert, el fons s’entendrà acceptat tàcitament però s’haurà de pagar 
prèvia justificació de despeses. 
4. El tràmit d’acceptació expressa s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les 
funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
 
-  Execució i justificació.  Ha de referir-se a actuacions executades en el període comprès 
entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.  El termini per la justificació 
entre el 3 de febrer de 2020 i el  30 d’abril de 2020. 
 
- Pagaments. La Diputació de Barcelona abonarà als ens destinataris una bestreta 
corresponent al 50 per cent (50%) de l’import concedit en el moment de presentar 
l’acceptació dels ajuts en temps i forma, amb la finalitat de garantir la prestació 
adequada dels serveis socials, en tant que serveis bàsics locals, i de procurar el 
sosteniment de les hisendes locals. 
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L’import restant es pagarà prèvia presentació i validació de la justificació de les 
despeses executades en els termes previstos en aquest règim. 
 
2.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència 
de la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

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

  
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic de 15.076,30 €, atorgada per la Diputació de 
Barcelona pel finançament dels Serveis Socials municipals, mitjançant el fons de 
prestació “Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019” en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord de l’acceptació expressa del fons a la Diputació de 
Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i donar trasllat aquest acord a 
la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu coneixement i als efectes d’efectuar 
les imputacions pressupostaries que se’n deriven. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
 
 - L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
11. ÀREA DE SANITAT  
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11.1 Aprovació del contracte menor de serveis per al control de la població de 
coloms  (exp. 607/2019) 
 

Primer. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió número 6/2019 de 04/03/2019, va 
acordar no exercitar la pròrroga del contracte formalitzat amb l’adjudicatari actual per a 
la prestació del servei del lot 2, control de la població de coloms, del contracte de serveis 
de control integral de plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la 
prevenció i control de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Atès que el contracte no prorrogat finalitza la seva vigència en data 21 de març 
de 2019, havent-se de contractar de nou aquest servei pel període de 22 de març de 
2019 fins al 15 de novembre de 2019, mitjançant la modalitat de contracte menor segons 
l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present. 
 
Tercer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Quart. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per al control de la població de coloms, 
a favor de l’empresa ZooEthics Ethical Animal Projects, S.L, d’acord amb allò indicat en 
l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de 
l’esmentat informe-proposta de contracte menor, amb el següent desglòs: 
 

Ovistop per a 150 coloms a 
administrar en 3 punts del nucli urbà 
(inclou tramitació de l’autorització de 
la Generalitat i recepta veterinària) 

5.250,00 € 10% IVA 525,00 € 5.775,00 € 

Servei de manteniment i seguiment 
del sistema 

1.990,00 € 21% d’IVA 417,90 € 2.407,90 € 

Total 7.240,00 € 942,90 € 8.182,90 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.182,90€ (IVA inclòs) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 31.311.22799 Altres treballs relatius a sanitat i higiene 
pública. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
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han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
12. ÀREA DE CULTURA I FESTES 

  
12.1 Adjudicació del contracte menor de serveis per la impressió del llibre 

"Images d'Alger" de l'Alfred Figueras  (exp. 652/2019 
 
 
 

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex  al 
present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 
1, i assumir íntegrament el contingut de l’informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 14.847 euros (IVA exclòs), més 
593’88 euros d’IVA (4%), total de 15.440’88 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 15 330 22001, sent el document comptable AD número 2770, i que haurà 
de constar com a referència en la factura que emeti el contractista.  
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, a l’arxiu municipal, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
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Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 
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DILIGÈNCIA: Per a fer constar que s’ha corregit un error material del redactat de 
l’informe-proposta detectat durant el tractament de l’assumpte. 
 
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  
 
 
 
13. ÀREA D’ENSENYAMENT 

 
  
13.1 Aprovació de la pròrroga del servei de classes d’anglès dels alumnes de 
la Llar d’infants Municipal “Les Oliveres” de Sant Fruitós de Bages. (exp. 
513/2017) 
 

Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2017, es va 
acordar l’adjudicació a l’empresa Madison School Serveis Lingüístics, SL, amb CIF B-
62537634, el contracte per la prestació del servei de classes d’anglès dels alumnes de 
la Llar d’infants municipal “Les Oliveres” de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Vist que el contracte es va formalitzar en data 20 de juliol de 2017, i d’acord amb 
la clàusula “durada del contracte” del PCAP, aquesta s’estableix en dos anys, amb 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. 
 
Tercer. Vista la instància presentada per part del Sr. Eduard Salas Mezquita, en 
representació de l’empresa Madison School Serveis Lingüístics SL (registre d’entrada 
E/000977-2019) de 7 de març, en la qual manifesta la seva voluntat de fer efectiva la 
pròrroga del contracte. 
 
Quart. Atès que la tècnica responsable del contracte indica que el servei s’ha portat a 
terme de forma idònia, i donant compliment a les prescripcions tècniques particulars 
incloses al procediment. Es proposa la continuïtat del servei contractat. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
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S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga per un any del contracte per la prestació del servei de 
classes d’anglès dels alumnes de la Llar d’infants Municipal “Les Oliveres” de Sant 
Fruitós de Bages i de conformitat amb la resta de condicions incloses en la proposició i 
els plecs, sent la finalització d’aquesta prorroga el 20 de juliol de 2020.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’execució de la citada prorroga, 
amb càrrec a la partida 38.323.22799 altres treballs de la llar infants, condicionat pel que 
fa a l’exercici 2020 a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 
corresponent. 
 

- 785,45 € (Exempt d’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 38.323.22799 
del 2019.  

- 1.374,55 € (Exempt d’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
38.323.22799 del 2020.  

 
Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari, als serveis tècnics, i a la Intervenció-
Tresoreria municipal.  
 
Quart. Declarar que: 

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

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

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

 
 

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  
 
 
14. ÀREA D’ESPORTS 

 
14.1 Atorgament de subvenció nominativa per l’exercici 2019, mitjançant 
l’aprovació de la pròrroga del Conveni formalitzat en data 6 de juny de 2017 entre 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Futbol Club Fruitosenc  (exp. 340/2019) 
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1. La Junta de Govern Local, en sessió de 4 de març de 2019, va aprovar el “Pla 
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament, any 2019”, on es contenen els objectius i 
efectes que es pretenen amb la seva aplicació, la modalitat de concessió i els crèdits 
pressupostaris per a les despeses (exp. 428/2019).  
 
En aquest Pla es recullen, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS) i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2016, de 21 de 
juliol, el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva, el de concessió directa que compren aquelles subvencions previstes 
nominativament en el pressupost de l’ajuntament per atendre raons d’interès públic i 
social que en dificultin la convocatòria pública per la seva especificitat, la identificació 
dels beneficiaris potencials, o altres circumstàncies anàlogues. 
 
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, LGS, disposa que, es podran concedir  subvencions de 
manera directa si estan previstes nominativament en els pressupost, en els termes 
recollits en els convenis i en la normativa reguladora de les subvencions. 
 
2.  En aquest Pla estratègic de subvencions i al pressupost municipal vigent, existeix 
l’aplicació pressupostaria 36.330.48942 on hi figura com a beneficiari d’una subvenció 
nominativa de 7.000,00 euros el Futbol Club Fruitosenc. 
 
3. En data 6 de juny de 2017, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el FC Fruitosenc 
van signar un conveni de col·laboració per regular les condicions respecte la subvenció 
nominativa prevista al pressupost municipal. 
 
Segon el pacte Onzè, “aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins 
al dia 31 de desembre de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les 
parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La possible pròrroga del conveni, 
que en cap cas podrà excedir els 4 anys, quedarà condicionada a l’existència en el 
pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, de la 
consignació en el mateix, d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat FC 
FRUITOSENC on es determinarà l’import a atorgar per aquell any”. 
 
D’acord amb l’article 110.1 g) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques a Catalunya, les pròrrogues dels convenis 
que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses. 
 
4.  L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el FC FRUITOSENC volen continuar la seva 
col·laboració per promoure l’activitat física i l’esport al municipi i l’entitat, en data 25 de 
febrer de 2019 (E/000722-2019) ha sol·licitat la subvenció. 
 
5. Vistos els articles 49 i 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, respecte del contingut i dels tràmits preceptius per a la subscripció de convenis. 
 
6. Vistos els articles 5.c i  24 de les Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i 
particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en 
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dada 13 de abril de 2005 (BOP núm. 136-Annex I de 8/6/2005); 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost 2019, en concordança amb els articles 20, 22.2 c) i 28.1 la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l’article 67.1 del Reglament 
que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, els quals 
determina el procediment per a l’atorgament de subvencions directes.  
 
7.  Vist l’ informe de la tècnica d’esports, de data 7 de març, que consta a l’expedient.  
 
8. Vist que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a l’atorgament de 
subvencions en virtut de la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per a l’ any 2019, de forma directa, per 
import de 7.000,00 euros al Futbol Club Fruitosenc, amb CIF G60452471, destinada a 
la cobrir part de les despeses anuals, en els termes de la col·laboració previstos en el 
conveni regulador de la subvenció atorgada, signat amb l’Ajuntament en data 6 de juny 
de 2017. 
  
SEGON.-  Aprovar, per a l’any 2019, la pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i el Futbol Club Fruitosenc, esmentat a l’apartat anterior. 
 
TERCER.-  Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 7.000 euros, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària, 36.330.48942. Subvenció FC Fruitosenc del vigent 
pressupost i el termini de pagament de la subvenció, segon els imports i dates següents: 
 

e) 5.600,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

f) 1.400,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 

 
Les dates d’execució i de justificació, previstes en els pactes cinquè i sisè, s’han 
d’entendre referides a l’any actual. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al FC Fruitosenc, i donar trasllat a l’àrea d’Intervenció 
i Tresoreria perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquests acords al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació i comunicar l’atorgament de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvenciones (BDNS) a efectes de publicitat i de transparència. 
 
SISÈ.-  Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:26 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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