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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària 
de la Junta de Govern Local celebrada el dia 13 de maig de 2019, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 13/2019 
Caràcter: ....................... Extraordinària 
Data: ..................... 13 de maig de 2019 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana. 
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sra. Mònica Cruz Franch, Sr. Tomàs Casero 
García i Sra. Cristina Murcia Caraballo. 
 
També hi assisteix el regidor (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta Vergés. 
 
Excusen la seva assistència: - 
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
No obstant l’anterior, la Sra. Cristina Murcia Caraballo s’incorpora durant la deliberació 
del punt 1.2, el qual vota. 
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 13 de maig de 2019, en sessió extraordinària, amb la presidència 
del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació.  
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PAGS 

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

  

 No hi ha assumptes en aquesta secció   

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

  

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

1 ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

1.1 Aprovació bases específiques d’una plaça 
d’educador/a social. 

687/2019 4 

1.2 Aprovació bases específiques de vàries places 991/2019 10 

2 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

2.1 Rectificació d’errors detectats en l’acord de Junta 
de Govern Local, de data 18/03/2019, (acord 
núm.6.3),en el procediment sancionador en matèria 
de trànsit: resolució al·legacions respecte al butlletí 
SFB D 2058- expedient 18000000313 WTP-ORGT) 

1538/2018 21 

3 ÀREA DE COMUNICACIÓ    

3.1 Aprovació de l’adjudicació del contracte per la 
producció i emissió de dos programes de ràdio 

624/2019 23 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

4 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

4.1 Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives que han de regir la 
contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri de valoració i tramitació ordinària per 
l’execució de les obres contingudes en el Projecte 
d’urbanització de la UA 15a “El Cementiri”, Fase 2: 
àmbit lateral C-16c 

920/2019 30 

4.2 Atorgament de llicència d’obres 1786/2018 65 

4.3 Atorgament de llicència d’obres 484/2019 69 

5 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

5.1 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, pluralitat de 
criteris de valoració  i tramitació ordinària per 
l’execució de l’obra ordinària substitució de 
tancaments de façana existent al CEIP Monsenyor 

872/2019 73 
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Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la Plaça 
Pau Casals, núm. 1. 

5.2 Aprovació de la pròrroga del contracte de servei 
d’elaboració del cens i compliment substitutori en el 
compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions (Lot 1 i Lot 
2) 

105/2018 104 

5.3 Contracte menor de serveis per a l’assessorament 
tècnic per a la redacció del projecte executiu per a 
les obres ordinàries de reforma interior 
d’adequació del local en planta baixa situat al c. 
Eugeni d’Ors, 25, baixos, com a Comissaria per a 
la Policia Local 

1030/2019 106 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

6 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

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

762/2019 115 

6.2 Aprovació de concessió d’ajudes d’urgència social 1046/2019 117 

6.3 Denegació d’ajuda d’emergència social 957/2019 119 

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

691/2019 120 

6.5 Aprovació de concessió d’ajudes d’urgència social 796/2019 
956/2019 

1042/2019 

122 

6.6 Aprovació de concessió d’ajudes d’urgència social 675/2019 
936/2019 
994/2019 

1053/2019 

123 

7 ÀREA D’ENSENYAMENT   

7.1 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 l’Escola 
Monsenyor Gibert. 

332/2019 125 

7.2 Aprovació de la convocatòria i les bases de la 
subvenció de concurrència competitiva de suport al 
servei de menjador de la Llar d’infants municipal per 
al curs 2019-2020. 

1018/2019 127 
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ASSUMPTES 
 
A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.   
 
No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció 
 
 
 
 
 
B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.   
  

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
1 ÀREA DE RECURSOS HUMANS  
 
1.1. Aprovació bases específiques d’una plaça d’educador/a social (EXP. 
687/2019) 
 
Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 4 de març de 2019 s’ha aprovat la 
modificació número 4 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 en la qual s’inclou una 
plaça d’educador/a social.   
 
Segon.- Per tal de poder realitzar la corresponent convocatòria de la plaça inclosa a 
l’esmentada oferta pública, s’han redactat unes bases reguladores específiques per a 
l’ingrés a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
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 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I, per 
una plaça d’educador/a social. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el 
número i la data de la publicació de les bases de les places de funcionaris.   
 
Tercer.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa. 
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Quart.- Declarar que: 
 

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

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
ANNEX I  
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG EDUCADOR/A SOCIAL. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de educador/a social. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de tècnic/a mig educador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern 
local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases 
específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió del títol de Diplomat o Graduat en Educació Social, o 

equivalent, i/o acreditació de l’habilitació per a l’exercici segons allò determinat 

a la disposició transitòria quarta de la llei 15/1996, de 15 de novembre, de 

Creació del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya. Els 

aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger, hauran d’estar en possessió 

de la corresponent credencial d’homologació o en el seu cas del corresponent 

certificat d’equivalència. 

 
- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 6 de 136 

 
 

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 

 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 

 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà a abans del dia 01.06.2019 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 
1.- Característiques sociodemogràfiques i econòmiques del municipi de Sant Fruitós de 
Bages. Recursos i serveis. Factors d’exclusió i accions i recursos per la inclusió i la 
cohesió social. 
 
2.- Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. El Sistema de 
serveis socials, finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials. 
 
3.- Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i 
estructura del Sistema públic de serveis socials. 
 
4.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema públic 
dels serveis socials, el dret d’accés a serveis socials, dret a la informació en l’àmbit dels 
serveis socials. 
 
5.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als 
serveis socials, destinataris amb necessitat d’atenció especial. 
 
6.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  Organització territorials dels 
serveis socials, principis d’organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits 
territorials de prestació dels serveis especialitzats. 
 
7.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, 
definició, organització i funcions. 
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8.- la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. 
Definició, organització i funcions. 
 
9.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Competències de les diferents 
administracions públiques. 
 
10.- La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Objecte 
de la llei i principis rectors. 
 
11.- La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Drets dels 
infants i adolescents en relació al benestar material i personal, la salut i l’educació. 
 
12.- La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Les 
situacions de risc, definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. Mesures 
d’atenció social i educativa. 
 
13.- Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les llistes 
d’indicadors i factor de protecció dels infants i adolescents. 
 
14.- L’absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització. 
Competències. Protocols d’actuació. El paper dels serveis socials. 
 
15.- L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. 
Protocol de coordinació EBAS-EAIA. 
 
16.- El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies. Protocols d’actuació. 
Paper dels serveis socials bàsics. 
 
17.- Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
Descripció. Objectius. Població destinatària. Activitats i nivells d’intervenció. Funció de 
l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació als Serveis d’intervenció 
socioeducativa. 
 
18. Llei 14/2017, de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania. 
 
19.- Protocols dels equips bàsics d’atenció social. 
 
20.- Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya. Desenvolupament del Servei Bàsic 
d’Atenció Social. 
 
21.- La inclusió i l’exclusió social. Definició de conceptes. L’enfocament dels plans locals 
d’inclusió social. El paper dels serveis socials bàsics. 
 
22.- L’atur i la inserció sociolaboral dels joves. Recursos. El paper de l’administració 
local. Coordinació dels serveis socials amb els servies d’inserció sociolaboral. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 8 de 136 

 
 

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 

23.- La problemàtica de l’habitatge a Catalunya. Normativa vigent. Competències de les 
diferents administracions. Recursos i prestacions. 
 
24.- La pobresa energètica. Concepte. Normativa vigent. Mesures i recursos per 
combatre-la. Paper dels serveis socials. 
 
25.- Indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i 
tipologies. Afectació en els menors. Intervenció dels serveis socials.  
26.- Les persones sense llar. Conceptualització. Procés d’exclusió i causes. Marc 
normatiu. Paper dels serveis social bàsics. 
 
27.- Els servies socials i l’atenció a les urgències socials en el context de l’atenció social 
bàsica. Concepte. Criteris d’actuació. Dispositius per abordar-la. Recursos. 
 
28.- Tipologies de pobresa i d’exclusió social a Catalunya. Conceptualització. Causes. 
Models d’actuació. Indicadors de població en risc de pobresa o d’exclusió social. 
Mesures i recursos per abordar-la. 
 
29. La intervenció comunitària en el context dels serveis socials bàsics. 
 
30.- Persones amb discapacitat. Legislació vigent. Serveis i recursos. 
 
31.- Funcions del/de l’educador/a social en l’equip de serveis socials bàsics. Subjectes 
d’intervenció. La intervenció socioeducativa de l’educador/a social amb el menor, la 
família i l’entorn del menor. 
 
32.- El treball amb grups en el context dels serveis dels serveis socials. 
Conceptualització. Metodologia d’intervenció. Tipologia de grups. L’avaluació de la 
intervenció grupal. Paper del/de l’educador/a social. 
 
33.- El treball preventiu en la infància i l’adolescència. Conceptualització. Línies 
d’actuació. 
 
34.- La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes. 
L’elaboració de propostes. Aspectes bàsics de la coordinació amb la resta de 
professionals. 
 
35.- Treball en família, infància i adolescència, paper de l’educador/a social en el Servei 
d’Atenció Domiciliària. Protocol del Servei d’Atenció Domiciliària. 
 
36.- Procés metodològic de la planificació. Aproximació a la realitat social. Formulació 
de les prioritats. Planejament. Programació. Execució. Avaluació. 
 
37.- El projecte educatiu individual. Aspectes que ha de contemplar el PEI. 
 
38.- Tècniques d’intervenció socioeducatives. Pla de treball. L’entrevista. Informe social. 
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39.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics amb infants. 
Conceptualització. Tipus d’intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa. 
 
40.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics amb adolescents i 
joves. Conceptualització. Tipus d’intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa. 
 
41.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a l’àmbit 
escolar al territori. 
 
42.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a l’àmbit 
de lleure al territori. 
 
43.- La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a l’àmbit 
de la salut. 
 
44.- El centre d’atenció i seguiment de drogodependències. Concepte i funcions. La 
relació de l’educador/a social per a la intervenció amb joves. 
 
45.- Justícia juvenil. Marc normatiu vigent. Delegat d’atenció al menor. Mesures 
alternatives a la privació de llibertat. 
 
46.- L’ètica en els serveis socials. Codis d’ètica en el treballador, en relació a l’usuari, a 
les institucions i altres professionals. La confidencialitat. 
 
47.- El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l’establiment d’acords. 
 
48.- Les entitats del tercer sector de l’àmbit de la infància i adolescència. El seu paper 
en el camp social. Regulació de la cooperació amb l’administració municipal. 
 
 
 
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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1.2. Aprovació bases específiques de vàries places (EXP. 991/2019) 
 
Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 19 de març de 2018 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació 2018-2020.  
 
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018 
es van aprovar les bases reguladores generals per a l’ingrés a la plantilla de personal 
municipal, realitzant-se la corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 09.04.2018. 
 
Tercer.- Donat que els processos selectius per a la cobertura de dues places 
d’arquitecte/a tècnic, del lloc de treball de tècnic/a mig de promoció econòmica, de 
places d’administratius/ves i del lloc de treball de tècnic auxiliar de joventut, han 
quedat deserts, segons consta a les corresponents actes del Tribunal Qualificador que 
consten als corresponent expedients. 
 
Quart.- Per acords de la Junta de Govern Local s’han declarat deserts els processos 
anteriorment esmentat (arquitecte tècnic una plaça), realitzant-se la corresponent 
publicació al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica, segons s’acredita als 
corresponents expedients. 
 
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 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I, per 
una plaça d’arquitecte/ tècnic, d’una plaça de tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc 
de treball de tècnic/a mig de promoció econòmica, quatre places d’administratius/ves i 
una plaça de tècnic/ auxiliar de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar 
de joventut. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el 
número i la data de la publicació de les bases de les places de funcionaris.   
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal. 
 
 
Quart.- Declarar que: 
 

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

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret. 

 
ANNEX I  
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA 
PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNICS. 
 
Identificació de la plaça: Arquitecte/a tècnic.  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir d’una plaça 
d’arquitecte/a tècnic, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala d’Administració 
Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que 
es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 
19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques 
següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió del títol d’arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació o títol 
universitari de grau equivalent. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos 
a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El 
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pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o 
mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i 
data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es 
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: Desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà mai abans del dia 01.07.2019 
 
Període de prova: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. La contractació administrativa en l’esfera local. Classes de contractes. La 

selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. 

2. El reglament de contractació de les administracions públiques: competències per 

contractar. 

3. Els requisits per a contractar amb l’Administració. 

4. Preparació, adjudicació i formalització dels contractes administratius. 

5. Execució i acompliment dels contractes. 

6. El contracte d’obres de Conservació i Manteniment. 

7. El contracte d’obres: l’expedient de contractació. 

8. El contracte d’obres: el procediment d’adjudicació. 

9. El contracte d’obres: formalització del contracte. 

10. El contracte d’obres: l’extinció del contracte. 

11. El contracte d’obres: execució. 

12. El projecte d’obres. Concepte i documentació. 

13. El pressupost d’obra. Les certificacions. Les liquidacions. La recepció provisional 

i definitiva. 

14. Aplicació del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut en obres de construcció. 

Estudis de Seguretat i Salut i els Estudis Bàsics de Seguretat i Salut. Continguts 

i diferències existents entre ells. 

15. Sistemes estructurals. Classes. 

16. El cobriment dels edificis. Tipus. 

17. Els tancaments dels edificis. Classes. 

18. Condicions tèrmiques i acústiques en els edificis. Normativa aplicable i 

requeriments exigibles. 

19. Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges. El Certificat d’habitabilitat per 

a habitatges usats. 
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20. L’accessibilitat dels edificis públics. Supressió de barreres arquitectòniques. 

21. Prevenció d’incendis en els edificis. El foc. Protecció dels elements estructurals 

contra el foc. 

22. El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages. 

23. L’ordenança municipal d’activitats. 

24. Els edificis públics com a estructuradors de la ciutat. Tipologia. Criteris de 

localització. 

25. Els serveis urbans. 

26. Rehabilitació, restauració i conservació. Diferències i aplicacions. 

27. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de 

les aigües pluvials i residuals. 

28. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. 

Patologies a llarg termini. El problema de l’aluminosi com a cas especial. 

29. Patologies no estructurals. Classificació i causes. 

30. Patologies en els tancaments exteriors de l’edifici: Façanes, mitgeres i cobertes. 

Certificats de Solidesa i estabilitat. 

31. Formigó: Normativa vigent, condicions del formigó. Durabilitat. Patologies i 

intervencions més freqüents en les estructures de formigó. 

32. Les humitats en l’edificació: capilaritat, condensació i filtracions. Tècniques de 

reparació. 

33. La fusta. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. 

34. La pedra. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. Sistemes d’intervenció. 

35. Els Informes Tècnics com a eina de treball. Tipus. 

36. Gestió del Projecte i del procés de construcció. 

37. La importància del Llibre de l’Edifici en la gestió del Manteniment. 

38. Gestió integral d’un parc immobiliari i heterogeni: La gestió del Patrimoni 

Immobiliari, l’eficiència immobiliària, l’entorn legal. 

39. Sistemes d’informació, gestió i control. Eines de suport a la gestió dels edificis. 

40. Les TIC en la gestió d’edificis. 

41. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb 

aglomerat asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de 

reparació. Normativa d’aplicació. 

42. La planificació del manteniment dels edificis: la gestió dels recursos humans, la 

gestió dels espais. 

43. Manteniment i gestió segons tipologia i usos (habitatges, equipaments públics, 

equipaments administratius). 

44. Pavimentació de carrers peatonals i places. Sistemes constructius, seccions 

tipus i mètodes de reparació. Normativa d’aplicació. 

45. Manteniment d’Edificis i instal.lacions: gestió energètica, Auditories energètiques 

en edificis públics (paràmetres energètics significatius dels edificis, Estudi de 

càrregues i confort tèrmic). 

46. La gestió de l’execució de les obres de Manteniment: la contractació, el control 

d’obra, el tractament final i la planificació de preventius. 

47. El concepte de vida útil: l’edifici i els materials d’acabat. 
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48. El Codi Tècnic de l’Edificació: passat, present i futur de la Normativa Tècnica. 

 
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE 
TÈCNIC/A MIG DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a mig de promoció econòmica. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de 
treball de Tècnic mig de promoció econòmica, del grup de classificació A, subgrup A2, 
Escala d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, 
que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 
19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques 
següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent.  

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos 
a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El 
pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o 
mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i 
data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es 
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aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.07.2019 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. La gestió de projectes. Conceptes i fases. Pressupost i finançament. 

2. L’avaluació de programes: concepte i enfocaments teòrics. Fases del procés 

d’avaluació. 

3. Les característiques socioeconòmiques del municipi de Sant Fruitós de Bages, 

en relació al desenvolupament local. 

4. Les característiques econòmiques i socials de la comarca del Bages en relació 

al desenvolupament local. 

5. El desenvolupament local. Concepte i definició.  

6. El paper dels ajuntaments en el desenvolupament local: marc competencial i 

formes d’actuació. 

7. Els recursos supralocals per a la promoció econòmica.  

8. El paper de la concertació, la cooperació i el partenariat en el desenvolupament 

econòmic local. 

9. La planificació estratègica i la seva incidència en el desenvolupament econòmic 

local. 

10. Les transformacions dels sectors tradicionals en l’economia.  

11. La terciarització i l’economia del coneixement. 

12. Economia social i solidària. 

13. Els agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). Funcions i paper en els 

serveis de promoció econòmica. 

14. Les polítiques de suport al teixit productiu i les competències municipals. 

15.  Models de gestió de les polítiques de suport al teixit productiu. 

16. Polítiques públiques de suport a la creació d’empreses. 

17. Programes adreçats a persones emprenedores i empresàries.  

18. La sensibilització per a nous emprenedors. 

19. Serveis de foment de noves empreses: centres i vivers d’empresa. 

20. Servei d’informació i assessorament a les noves empreses. 

21. La prospecció d’empreses. Especial incidència en el món local.  
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22. Les tasques del prospector d’empresa. 

23. La finestreta única empresarial: concepte, característiques i funcionament. 

24. El comerç com a element estructurador del municipi. 

25. Les polítiques de foment del comerç en l’àmbit local. 

26. Els plans de dinamització comercial. 

27. Evolució del concepte de pla de dinamització comercial a plans d'excel·lència 
28. Organització i gestió del pla de dinamització. 
29. Causes i conseqüències dels nous hàbits dels consumidors.  

30. Els nous reptes comercials dels municipis.  

31. Comerç de nova generació i canvis en el consum. 

32. Polítiques locals de suport al comerç de proximitat. Reptes i oportunitats. 

33. Oferta turística del municipi i recursos. Sant Fruitós de Bages com a destinació 

turística: concepte, funcions i agents. 

34. Principals subvencions turístiques i/o de comerç d’ajut per als ens locals i 

tramitació. 

35. Importància de la gestió de la reputació d’un municipi a les xarxes socials per a 

una destinació turística. 

36. El pla d’empresa. 

37. Model català de comerç. 

38. Urbanisme comercial: necessitats bàsiques 

39. Urbanisme comercial: reptes de futur. 

40. Estructura comercial de la distribució. 

41. Seguiment de les polítiques de suport al comerç. 

42.  Avaluació de les polítiques de suport al comerç. 

43. Perfil del tècnic de comerç dins de l’Administració Local: perfil professional i 

habilitats, tenint en compte les necessitats del sector del comerç. 

44. Concentració comercial o reducció de la mobilitat pel consum. 

45. Tècniques de comunicació en el marc de la dinamització comercial. 

46. L’aparcament com a clau comercial. 

47. Evolució conceptual del paper del mercat municipal en el marc de la distribució 

comercial d’alimentació. DAFO davant els formats supermercat i hipermercat. 

48. Les actuacions de la Generalitat per fomentar la competitivitat de les Pimes 

comercials. 

 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
QUATRE PLACES D’ADMINISTRATIUS/VES. 
 
Identificació de la plaça: Administratius/ves 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir quatre places 
d’administratius/ves (1 amb discapacitat), del grup de classificació C, subgrup C1, 
Escala d’Administració General, subescala administrativa de la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
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de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, 
i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior, 
FPII) o titulació equivalent. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
- Si s’escau, certificat acreditatiu de la condició de discapacitat o bé Targeta 

acreditativa de la discapacitat. 
 

Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos 
a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El 
pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o 
mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i 
data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es 
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.07.2019 
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Període de prova: 4 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb 
l’Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i 
formes d’adjudicació de contractes. 

2. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. 
L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 

3. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes 
administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs ordinari i 
recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals. 

4. La funció pública local i la seva organització. Drets i deures del funcionariat. 
Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
Situacions administratives del funcionariat. 

5. Règim urbanístic vigent a Catalunya. Règim del sòl: qualificació i delimitació. 
Drets i obligacions dels propietaris de les diferents classes de sòl. 

6. Els plans urbanístics. Classes, contingut i documents. Tramitació, revisió i 
modificació. 

7. Els sistemes de gestió urbanística. Classes, continguts i tramitació. 
8. Les llicències i comunicacions urbanístiques pròpies, supòsits de subjecció i 

tramitació. Caducitat, revocació i anul·lació. 
9. Control ambiental d’activitats. Règim d’intervenció. Tramitació de llicències 

ambientals. Els controls de les activitats. 
10. La policia local. Estructura del cos. Competències.  Procediment de selecció. 
11. El procediment de selecció dels personal municipal. Els procediments de provisió 

dels llocs de treball. 
12. Drets i obligacions dels funcionaris municipals. Règim disciplinari. 
13. El procediment sancionador. Règim general. Règim específic en matèria de 

trànsit. 
14. Les fases de la despesa municipal i la seva correlació amb l’activitat 

administrativa. Les competències de la intervenció municipal. 
15. Els principis del sistema tributari. Els procediments de liquidació. 

L’autoliquidació. 
16. L’obligació de resoldre i notificar. El silenci administratiu. 
17. Règim de les notificacions i publicacions. El còmput de terminis a l’Administració. 

Règim de recursos aplicables, les disposicions i actes municipals. 
18. El Ple municipal. Competències. Règim de sessions. 
19. El desenvolupament de les sessions dels òrgans col·legiats municipals. 
20. La Secretaria municipal. Funcions reservades al Secretari. Fe pública. Àmbit 

jurídic preceptiu. Competències en matèria electoral. 
21. L’expedient administratiu. Concepte i format. La custòdia de l’expedient 

municipal i el seu trasllat a òrgans judicials i administratius. 
22. Els projectes d’obres municipals. Projectes d’obra municipal ordinària i projectes 

d’urbanització.  Tramitació de les diferents classes de projectes. Revisió i 
modificació de projectes. 
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23. El patrimoni municipal. Classes de béns. Règim d’utilització. Règim de protecció. 
24. Les subvencions municipals. Concepte i finalitats. Classes. Procediment 

d’atorgament. Justificació i comunicació. Publicitat i inscripció en registres 
públics. 

25. El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. La inspecció de béns municipals. Els 
títols hàbils per la inscripció. La condició de tercer hipotecari. 

26. El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. L’adscripció d’actes de naturalesa 
urbanística. 

27. Els informes municipals. Classes. Continguts i finalitats. Els certificats 
municipals. Competència per la expedició i contingut. 

28. La Tresoreria municipal funcions de la tresoreria. Els comptes de tresoreria 
municipal. La planificació de la disposició de fons. 

29. El Ple i els quòrums. Quòrum de constitució i quòrum de funcionament. El 
quòrum de la sessió constitutiva. El quòrum a la resta de sessions. Majoria 
absoluta  i majoria simple. El quòrum a la moció de censura. 

30. El registre de l’Ajuntament. Règim de funcionament. Els subjectes obligats a 
relacionar-se amb l’Ajuntament per mitjans electrònics. 

 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a auxiliar de joventut. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de 
treball de Tècnic/a auxiliar de joventut, del grup de classificació C, subgrup C1, Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 
regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior, 
FPII) o titulació equivalent. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 
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- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos 
a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El 
pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o 
mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i 
data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es 
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7) 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.07.2019 
 
Període de pràctiques: 4 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Les polítiques de joventut en el marc de la Unió Europea. Programes 
europeus en matèria de joventut. 

2. Marc normatiu i competències de les diverses administracions locals en 
matèria de Joventut a Catalunya. Relació amb altres administracions. 

3. Polítiques integrals de joventut. Pla Nacional de Joventut de Catalunya i 
Plans comarcals: objectius i característiques principals. 

4. Pla Local de Joventut. 
5. Participació ciutadana democràtica en el disseny de polítiques pels joves. 
6. PIDCES. 
7. Joves i formació. Itineraris formatius per als joves que finalitzen 

l’ensenyament obligatori. 
8. Els Joves i la universitat. 
9. Educació en el lleure. Legislació i normativa. 
10. La dinamització juvenil. Programes, característiques. 
11. L’ús i l’aplicació de les noves tecnologies en les activitats i serveis de política 

juvenil. 
12. Definició i característiques d’un servei d’informació juvenil. 
13. Els serveis d’informació juvenil i la seva descentralització. 
14. Xarxa catalana d’informació juvenil. 
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15. El tractament de la informació i la seva estructuració. 
16. Fonts d’informació del servei d’informació juvenil. 
17. Les funcions pròpies de l’informador/a juvenil. 
18. Les noves tecnologies i les seves aplicacions en el servei d’informació. 
19. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
20. Els moviments educatius i de lleure infantil i juvenil. 
21. El Decret 137/03, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en 

el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 
22. Els joves i l’ensenyament. 
23. Els joves i el treball: situació del mercat laboral en relació amb els joves. 
24. La drogoaddicció. Polítiques de prevenció entre els joves. 
25. Joventut i cultura: les activitats culturals dels joves. 
26. Els joves i la salut: Prevenció de conductes de risc en els joves. 
27. La sexualitat i els joves: anàlisi de les conductes sexuals dels joves. 

Polítiques d’informació. 
28. Els equipaments juvenils. 
29. La participació juvenil i l’associacionisme juvenil al municipi. 
30. Dades demogràfiques de la població juvenil al municipi. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
2 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
2.1. Rectificació d’errors detectats en l’acord de Junta de Govern Local, de data 
18/03/2019, (acord núm.6.3,en el procediment sancionador en matèria de trànsit: 
resolució al·legacions respecte al butlletí SFB D 2058- expedient 18000000313 
WTP-ORGT) (EXP. 1538/2018) 
 
1. En data, 6 d’abril de 2019, per conreo electrònic, l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona ens fa saber de l’errada detectada en el moment de realitzar 
el tràmit de la notificació de l’acord la persona interessada, d'acord amb el conveni vigent 
de delegació de les funcions de gestió i recaptació de les multes de circulació. 
 
 2. A l’acord de Junta de Govern Local, de data 18 de març de 2019, (acord núm.6.3) 
referent a l’aprovació del procediment sancionador esmentat a l’encapçalament, en el 
punt segon de la part expositiva, s’ha detectat una errada que cal rectificar, consistent 
en identificar erròniament l’expedient com WTP: 1900000024,  ja que segons la relació 
emesa per l’ORGT, el número correcte és 18000000313. 
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3. D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
4. Atès que correspon a l’òrgan que va dictat la resolució que conte la errada la seva 
rectificació i atès que cal practicar la notificació a la persona interessada de l’acord de 
la Junta de Govern Local, reiteradament esmentat, amb les dades d’identificació de 
l’expedient correctes, dintre dels terminis legal, es proposa l’adopció del següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Corregir l’error existent en la redacció de la punt segon de la part expositiva, 
en el sentit que : 
 
 “On diu:  

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000024 
RGC* 94.2 
ESTACIONAR EL VEHICLE 
DAMUNT DE LA VORERA 

XXX 80,00 € 

 
Ha de dir: 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000313 
RGC* 94.2 
ESTACIONAR EL VEHICLE 
DAMUNT DE LA VORERA 

XXX 80,00 € 

 

SEGON.- Traslladar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de 
gestió i recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del 
mateix a les persones interessades 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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3 ÀREA DE COMUNICACIÓ   
 
3.1. Aprovació de l’adjudicació del contracte per la producció i emissió de dos 
programes de ràdio (EXP. 624/2019) 
 
1.- 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. 

2.- La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 21 de març de 2019, va 
aprovar  la convocatòria, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària per la contractació del 
servei per la producció i emissió de dos programes de ràdio. L’anunci de licitació es va 
publicar en el perfil del contractant, per tal que els interessats presentessin les seves 
proposicions, i durant el termini de presentació es va presentar la següent oferta, d’acord 
amb el certificat obrant en l’expedient: núm. de registre d'entrada: 2018-2309: Ona 
Bages SCCL.  
3.- 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 l’aplicació pressupostària número 17 334 22200 Altres treballs i 
serveis de ràdio. 
 
4.- Atès que en data 11 d’abril de 2019 es va constituir la mesa de contractació per 
l’obertura del sobre 1 (documentació administrativa) i per l’obertura del sobre 2 
(documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor). Atès que 
d’acord amb l’informe emès en data 15 d’abril de 2019, per part de la tècnica de 
comunicació, l’oferta ha obtingut pel que fa a l’avaluació dels criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, una puntuació de 39 punts. 
 
5.- En data 25 d’abril de 2019  es va celebrar la mesa de contractació per l’obertura del 
sobre 3, en la qual es va acordar elevar a la Junta de Govern Local la proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa Ona Bages SCCL., prèvia presentació de la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i la constitució de la 
garantia definitiva de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP i l’establert en el PCAP. 
 
6.- En data 25 d’abril de 2019, la instructora del procediment va requerir a la citada 
empresa perquè presentés l’esmentada documentació, la qual és presentada en data 7 
de maig de 2019, número de registre 2019-E-RC-3022, juntament amb la garantia 
definitiva per l’import de 1.325 € dipositada a la tresoreria municipal per transferència 
bancària. 
 
7.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
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- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Ona Bages SCCL., amb CIF F66472176, el contracte 
per la producció i emissió de dos programes de ràdio, per un import de 26.500 €, més 
21% d’IVA, total de 32.065 € (IVA inclòs) i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 17.334.22200 altres treballs i serveis de radio, per una durada fins a 31 
de desembre de 2019. 
 
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària per tal de procedir a la formalització del 
contracte en document administratiu, en la data que es fixarà per la instructora del 
procediment. 
 
Tercer.- Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la tècnica de comunicació 
i a Intervenció-Tresoreria. 
 
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 
  

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
4 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI  
 
4.1. Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 
que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació ordinària 
per l’execució de les obres contingudes en el Projecte d’urbanització de la UA 15a 
“El Cementiri”, Fase 2: àmbit lateral C-16c (EXP. 920/2019) 
 
Primer. Vist el document tècnic anomenat execució de les obres contingudes en el 
Projecte d’urbanització de la UA 15a “El Cementiri”, Fase 2: àmbit lateral C-16c, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 234.188,13 (IVA inclòs), redactat Josep Pinós 
Alsedà, enginyer de camins, canals i ponts, en representació de Berrysar S.L. Aquest 
document va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 29 de maig 
de 2017, i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 
2018. 

Segon. Vista la provisió d’alcaldia de data 16 d’abril de 2019, en la qual s’insta a l’inici 
dels tràmits per l’obertura del procés de licitació per l’execució de les obres contingudes 
en el Projecte d’urbanització de la UA 15a “El Cementiri”, Fase 2: àmbit lateral C-16c. 

Tercer. Atès que s’han redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el plecs de clàusules administratives particulars per l’adjudicació del 
contracte de les esmentades obres. 
 
Quart. Atès que el pressupost de licitació ascendeix a la quantia de 193.543,91 € (IVA 
exclòs), més 40.644,22 € d’IVA, sent un total de 234.188,13 € (IVA  inclòs), el qual es 
realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.151.61910 “Projecte obres 
camí cementiri UA15a”. 
 
Cinquè. Atesa la provisió que consta en l’expedient sobre la necessitat de realitzar la 
contractació per l’execució de les obres contingudes en el projecte esmentat en el punt 
primer, s’han redactat els corresponents plecs de clàusules administratives particulars 
que han de regir el procediment de licitació 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, 119, 131 i 137 i següents. 
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Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

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

 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1) així com 
l’expedient de contractació per procediment obert simplificat, oferta econòmicament més 
avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació ordinària per a l’adjudicació de 
l’execució de les obres contingudes en el Projecte d’urbanització de la UA 15a “El 
Cementiri”, Fase 2: àmbit lateral C-16C. 
 
Segon. Autoritzar la despesa per l’import de 234.188,13 € (IVA inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 21.151.61910 “Projecte obres camí cementiri UA15a”. 
 
Tercer. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 20 dies naturals puguin presentar les proposicions 
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci al perfil del contractant. 
 
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 EXECUTAR LES OBRES 
CONTINGUDES EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA 15A “EL CEMENTIRI”, FASE 
2: ÀMBIT LATERAL C-16C. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINçISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES OBRES 
CONTINGUDES EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA 15A “EL CEMENTIRI”, FASE 
2: ÀMBIT LATERAL C-16C. 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 920/2019 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució de les obres contingudes en el Projecte d’urbanització de la UA 15a “El 
Cementiri”, Fase 2: àmbit lateral C-16c, amb un pressupost d’execució per contracte de 
234.188,13 (IVA inclòs) redactat Josep Pinós Alsedà, enginyer de camins, canals i ponts, en 
representació de Berrysar S.L. Aquest document va ser aprovat inicialment per la Junta de 
Govern Local de data 29 de maig de 2017, i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local 
de data 5 de febrer de 2018. 

 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:   
 

El projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 15a està integrat per tres 
instruments: 
 

- Projecte d’urbanització anticipada unitat d’actuació 15a “Camí del cementiri” 
 

- Tram 2: via de servei pk 3+130 a 2+956 del projecte “Millora local. millora de nus. 
rotonda a la carretera c-16c. pk 2+900”. 
 

- Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 15a Camí del Cementiri. Fase 
2:Àmbit lateral C-16c. 

 

Actualment s’ha executat, el projecte d’urbanització anticipada unitat d’actuació 15a 
“Camí del cementiri” per un import d’esborrany de liquidació de 192.689,76€ (IVA 
exclòs) i el Tram 2: via de servei pk 3+130 a 2+956 del projecte “Millora local. millora de 
nus. rotonda a la carretera c-16c. pk 2+900” per un import d’esborrany de liquidació de 
60.900,91€ (IVA exclòs). 
 
L’objecte de la present licitació és l’adjudicació de les obres necessàries per tal de dur a 
terme el Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 15a Camí del Cementiri. Fase 
2:Àmbit lateral C-16c. 
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Amb les obres executades i per tal de completar les obres d’urbanització a càrrec de la 
unitat d’actuació 15a, manca la pavimentació i dotació de serveis necessaris 
(sanejament, drenatge, enllumenat) de la part restant de l’espai viari anterior, entre el 
tram 2 executat amb la rotonda de la C-16C i l’alienació de façana de les edificacions 
existents.  
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Projecte. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte1:- 
 
RÈGIM 

Classe2: administratiu 
Modalitat3: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada4: no 
Recurs especial en matèria de contractació5: no 
Tramitació: 
 Tipus6: ordinària 
 Justificació7: 
Procediment: 
 Tipus8: obert 

Modalitat9: procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, 
de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 Justificació del tipus10: 
Forma de selecció11:  preu més baix 
Admissió de variants12: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

                                                 
1 Només contractes de serveis 
2 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
3 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest 
darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “sí” o “no” 
6 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
7 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
8 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
9 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
10 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
11 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
12 S’indicarà “sí” o “no” 
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CPV: 45233262-3 Treballs de construcció de zones de vianants. 
45315300-1 Instal·lacions de subministrament d’electricitat  
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 
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) 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ13 
Existència: sí  
Enumeració:  Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 15a Camí del Cementiri. Fase 
2:Àmbit lateral C-16c, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en sessió de data 
5.02.2018. 

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

Existència: - 
Enumeració: - 

 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència: - 
Enumeració: - 

 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: - 
Enumeració: - 

 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió14: - 
Descripció15: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter social, 
ètic, mediambiental)16 

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.  
 

                                                 
13 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
14 S’indica “sí” o “no”. 
15 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
16 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 

Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines són. 
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5. El contractista es farà càrrec de les escomeses i els tancaments de l’obra, així com 

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

6. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, en les immediacions de l’obra un rètol 
anunciador d’aquesta, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi 
l’Ajuntament i de dimensions mínimes 220x157 cm. Els cartells s’han de retirar a la 
recepció de les obres i segons estableixi la direcció facultativa; així com a instal·lar 
els senyals precisos per a indicar l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de 
precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 
l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

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

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

 
8. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres 

no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 

9. Atenent a la naturalesa de les obres previstes en vial públic, s'hauran 
d'organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una 
interferència mínima en el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. Les 
mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la 
Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, 
d'abonament independent. 

 
10. Responsabilitzar-se de què la totalitat dels serveis urbans (electricitat, abastament 

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

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

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

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

projecte, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, 
la documentació següent: 
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a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció 
de la  documentació “AS-BUILT”, així com de memòria amb indicació i 
justificació de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.  

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

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

d) Certificat de conformitat i posta en funcionament de les noves instal·lacions 
d’abastament d’aigua potable per part de l’empresa concessionària de 
l’explotació i manteniment de la xarxa municipal, Aigües de Manresa, SA. 

e) Certificat de conformitat i posta en funcionament de les noves instal·lacions de 
clavegueram per part de l’empresa concessionària de l’explotació i 
manteniment de la xarxa municipal de clavegueram, Aigües de Manresa, SA. 
Juntament amb informe d’inspecció de la nova xarxa de clavegueram 
acompanyat del vídeo de la inspecció en suport informàtic, elaborat per Aigües 
de Manresa, SA.  

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

g) En el que cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els 
serveis existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte 
(infraestructures de telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas 
canalitzat, abastament d’aigua potable, entre d’altres), el contractista haurà 
d’aportar els corresponents certificats de conformitat del correcte 
funcionament de les xarxes per part de les empreses o organismes 
responsables.  

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

no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la 
seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les 
prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  
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14. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense 
cost addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al 
contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests 
serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que siguin 
necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
 

15. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir 
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs 
laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les 
obres de construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., 
modificat per Reial Decret 604/2006. 
 

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

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

 
18. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 

necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre 
TIC/241/2003, entre d’altres que siguin necessàries). 

 
19. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 

puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec.  

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

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte 
acústic, d'acord amb la legislació vigent.  
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21.  Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i 
usuaris. Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord amb 
els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament. 

 
22. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del 

mes següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta. 
 

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

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

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

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

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

26. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que 
es preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a 
la seva posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per 
rebudes les obres a tots els efectes a partir de la data en que es van produir aquelles 
circumstàncies. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19 

 
RÈGIM PATRIMONIAL20 

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

Durada màxima total: El termini de durada del contracte és de 3 mesos, a comptar des 
de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.   
Durada del període principal: 3 mesos 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació21: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència22: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 200.000 € 
Capital assegurat per víctima: 200.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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

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

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

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

de les legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 S’indica “sí” o “no”. 
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c) El contractista aportarà a l’Ajuntament, abans de l’inici de les obres, el document de 
designació del cap d’obra i de l’encarregat el qual haurà d’anar acompanyat del 
document acreditatiu de les titulacions respectives. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una 
descripció detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT23  

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

Descripció: 
Justificació: 
 
III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:24  
- Quantia: 193.543,91 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

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

- Sense IVA: 193.543,91 € 
- % IVA: 21 

                                                 
23 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
24 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
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- Quota estimada de l’IVA: 40.644,22 € 
- Amb IVA: 234.188,13 € 
- Justificació25: d’acord amb el Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 
15a Camí del Cementiri. Fase 2:Àmbit lateral C-16c. 
 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU26   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 193.543,91 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 40.644,22 € 
- Amb IVA:  234.188,13 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció27: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió28: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
ja que al tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en 
faria difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 
Descripció i import29: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots30:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

                                                 
25 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.  
26 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
27 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
28 S’indica “sí” o “no”. 
29 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
30 S’indica “si” o “no” 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 45 de 136 

 
 

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 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes31:  baixa única respecte el pressupost 
de licitació.  
Tipus de sortida32:  193.543,91  € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 33 

Aplicació34: No 
Règim d’aplicació35: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

21.151.61910 Projecte obres camí 
cementiri UA15a 

2019 234.188,13 € 

 
 
 
FINANÇAMENT36    

Concepte:  
- Aplicació pressupostària37: 39610  
- Denominació: Quotes urbanització 

- Import: 234.188,13 € 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS38 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS39 

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

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

baixa única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
32 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. 
33 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 

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

o altra fórmula que s’apliqui. 
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depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS40 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
40 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’òrgan41: Junta de Govern Local 
Atribució42: per delegació. 
Delegació43: 

- 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 

Constitució44: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

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

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

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

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

▪ Titular: Sr. Asensi Palacios Andero, arquitecte tècnic municipal  
▪ Suplent: Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal 

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

municipal 
o Intervenció municipal: 

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

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

                                                 
41 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.  
42 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
43 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
44 S’indica “sí” o “no”. 
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Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  

- Es designa al Sr. Asensi Palacios Andero, arquitecte tècnic municipal en règim de 
funcionari interí, al ser el tècnic responsable de la gestió administrativa de 
projectes d’urbanització, segons Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de 
mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 
(modificació 34ª.Decret 2019-0553 de 17 d’abril). 

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

Constitució45: No 
Definició46: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE47 

Regidoria d’adscripció48:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció49: Sr. Asensi Palacios Andero, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra50: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra51: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut52: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

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

és un representant de la promoció. 
48 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
49 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
50 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.  
51 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.  
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.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR53 

Exigència54: No 
Descripció55: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159 de la LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació 
de la solvència econòmica financera i tècnica professional, ja que aquests hauran d’estar 
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 
 
Serà l’Administració contractant la que comprovarà d’ofici, mitjançant l’accés al  RELI, 
que els licitadors  tenen la suficient capacitat, solvència i absència de prohibicions per 
contractar. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 
 
CLASSIFICACIÓ56  

Enumeració57:  
 
Grup G (vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria B; o 
bé 
Grup G (vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria 2 
 
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. 
 
 
 

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

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

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

millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import mínim de 
290.315,87 euros (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

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

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, 
sent el valor estimat del contracte de 193.543,91 €, la xifra a anual de negocis 
exigida no pot excedir de 290.315,87 € (193.543,91€*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
 

1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució per un import mínim de 290.315,87 € (IVA exclòs); 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres 
i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP) 

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

- Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres i disposició de mitjans tècnics destinats a 
aquestes. 

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

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP58 

Exigència59: No 
Descripció60: 

                                                 
58 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. 
59 S’indica “sí” o “no”. 
60 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

  
 

  

 

 

 
Pàgina 52 de 136 

 
 

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 

 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP61 

Exigència62: No 
Descripció63: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 LCSP)64 

Exigència65: No 
Descripció66: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)67 

Exigència68: No 
Descripció69: 
 
VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 270: no 
Sobre 3: 71: no 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

SOBRE ÚNIC- Declaració responsable i documentació relativa als criteris avaluables de 
forma automàtica  
Inclourà:  

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel 
representant legal.  

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

                                                 
61 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. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
64 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
67 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
70 S’indica “sí” o “no”. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
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Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:  
 

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

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents) 

 

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

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ72 

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 l’apartat C) punt 2.1 de règim de publicació 2 de la clàusula 32 del 
DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i 
exclusivament,  en el termini màxim de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació 
de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 

                                                 
72 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del 
termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una 
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

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

Ordre  Descripció  Puntuació màxima  Fórmula   
1  Millor preu   100    34.1. DCPCAP (tipus 
1)  
 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 

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

 

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 
159 de la LCSP. L’oferta s’avaluarà mitjançant criteris d’adjudicació quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules. En relació a la baixa econòmica, es puntua la 
reducció de preu en benefici per a l’Ajuntament. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència73: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència75: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics76: - 
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 

2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

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

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38) 
 
Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció 
facultativa, l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del valor 
estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per 
a terceres persones, o quan facin perillós o impossible el desenvolupament de l’activitat 
educativa de l’edifici, la penalitat podrà ascendir al 3%. 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38) 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP77  

 

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

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

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers78:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar79: Sí (conforme 
apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació80: no  
Pagament directe a subcontractistes81: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.  
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
 
 
 

 

                                                 
78 S’indica “si “o “no”. 
79 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. 
80 

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) 
81 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ  
Causes82: 

 
S’estableixen els següents percentatges d’obra executada com a calendari de fites, a comptar 
des de l’acta de comprovació del replanteig:  

 

- En el primer mes d’execució, serà del 15%.  

- En els tres mesos d’execució, serà del 70%. 

- En els quatre mesos d’execució, 100 % 
 
Les presents fites s’estableixen com a causa d’extinció prevista en el contracte i que 
operarà automàticament sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú. 
 
En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat des 
del punt referit a la fita incomplerta. 
 
 

ALTRES CLÀUSULES 

  

                                                 
82 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció 

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

 
Serveis tècnics municipals83: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Asensi Palacios Andero, arquitecte tècnic municipal  
       
El Regidor proponent84:  
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA85 

☒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’INTERVENCIÓ86 

☒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. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

                                                 
83 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
84 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
85 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
86 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 87 
 

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

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 

CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 920/2019 
Objecte: Obres contingudes en el Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 15a Camí del 
Cementiri. Fase 2:Àmbit lateral C-16c. 

 
 
RÈGIM 

Classe88: administratiu 
Modalitat89: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 
- Que l’empresa a la que representa està inscrita al Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI/ROLECE) 

                                                 
87 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 
88 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
89 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és 
administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal 
de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix el 
present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació exigida. 

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

poders adjudicadors del sector públic. 
- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).90  
 

LLOC I DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació91 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la vila núm. 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 920/2019 
Objecte: Obres contingudes en el Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 15a Camí del 
Cementiri. Fase 2:Àmbit lateral C-16c. 

 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
 
PREU OFERTAT   

 
1. Oferta econòmica per a l’execució de les obres. 
 

Oferta econòmica per a l’execució de les obres 

Pressupost de licitació:  193.543,91 € (IVA exclòs) 

Preu sense IVA                                           € 

Import IVA (21%)                                          € 

Preu amb IVA                                          € 

% baixa de licitació                                          % 

 

                                                 
91 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la 
reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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(*) Cal adjuntar a la present oferta92: 
 

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

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), com a justificació de la reducció dels 
terminis d’execució previst com a criteri de valoració. 

 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part de les obres que es preveu subcontractar: 
 
Unitats d’obra: Import a 

subcontractar: 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

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

LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 
 
 
 
 

                                                 
92 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de 
treball), o la manca de concordança d’aquests amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules 
administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.    
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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 
 
4.2. Atorgament de llicència d’obres (EXP. 1786/2018) 
 
Procediment    Expedient  1786/2018 
Promotor:  DENSO BARCELONA SAU 
CIF:   A-58997834 
Arquitecte  Pere Santamaria Garcia  
Objecte: Reforma d’edifici industrial  
Emplaçament: C/ Sakura, núm. 1, al sector industrial Santa Anna, de Sant Fruitós 

de Bages 
Ref. Cadastral: 5859408DG0255N0001AI 
R/E:   2018-E-RC-6726 (28.11.2018) 

 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 
 
Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 30 d’abril del 2019, amb adhesió del 
secretari, obrant a l’expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 100/2019 amb data 7 de maig del 2019. 
 
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment 
 
Sisè.- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local,  i l’art. 53.1.r) 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.  
 
Vuitè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant:  L’alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret / acord: 480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA : 
 
Primer.- Atorgar llicència d’obres a DENSO BARCELONA S.A.U., de reforma d’edifici 
industrial (ampliació de magatzem ELEC 2), al carrer Sakura, núm. 1, al sector industrial 
Santa Anna, amb documentació tècnica redactada per Pere Santamaria Garcia, 
arquitecte,  i Pere Grandia i Corominas, enginyer tècnic industrial de LARIX S.A. 
Enginyeria. amb un pressupost de referència de 317.532,86 €., amb les següents 
superfícies i condicions: 

Superfícies:  Reforma   1.613,48 m2 

Condicions:  

O.1 Prèviament a l’inici de les obres cal aportar certificat de gestió de residus emès per 
gestor homologat. 

O.2 El canvi no substancial de la llicència ambiental obligarà que un cop acabades les 
obres, el titular haurà de formular la preceptiva comunicació de modificació no 
substancial de l’activitat a fi i efecte d’incorporar-la a la llicència d’activitats vigent en 
l’emplaçament. 

O.3 La llicència s’atorga condicionada suspensivament, i per tant no podran iniciar-se 
les obres, fins que no s'aporti per escrit i així consti  al Registre de la Propietat les 
condicions següents de la llicència:  

Primera: Compromís a no utilitzar l’edificació fins a l’acabament de les obres 
d’urbanització que atorguin als terrenys la condició de solar, d’acord amb el que estableix 
l’article 29.a) de la Llei d’urbanisme, així com a fer constar aquest compromís tant en les 
transmissions de la propietat com en les cessions de l’ús de tota l’edificació o de parts 
d’aquesta, condicionant-les a la subrogació per part de la persona adquirent o 
cessionària. 

Segona: El titular de la llicència ha de constituir a la tresoreria municipal una garantia 
del cent per cent del pressupost de les obres d’urbanització, es a dir, de 131.146,98 
euros., per garantir l’execució simultània de les obres d’urbanització que li corresponguin 
i les d’edificació, segons allò establert a l’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 

Segon.- Comunicar que les obres s’hauran de sotmetre a les condicions generals 
següents: 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Iniciació i conclusió de les obres 
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El termini per començar és de 6 mesos i el termini per acabar és d’un any. 
 
Canvi d’empresa constructora 
 
Si l’empresa encarregada de la realització de les obres, el promotor en el termini de sis 
dies, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l’ajuntament. 
 
Documentació en el lloc de l’obra o instal·lació 
 
En el lloc de qualsevol obra o instal·lació hauran de tenir-se a disposició de la inspecció 
municipal: 
 

a) El document acreditatiu de la concessió de la llicència o fotocòpia 
b) Un exemple del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal de la 

corporació, o una còpia autenticada amb la signatura del cap del servei tècnic 
municipal corresponent o fotocòpia. 

c) El document acreditatiu d’haver estat comunicada a l’ajuntament l’efectivitat de 
la direcció facultativa de les obres 

d) Còpia del plànol entregat, si s’escau, a l’interessat, que acrediti el senyalament 
d’alineacions i rasants dut a terme. 

 
Obligació de comunicar l’acabament de les diferents fases d’execució 
 
En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, haurà de comunicar-se a 
l’administració municipal la data d’acabament de cada una de les següents fases: 
 

1. Quan estigui finalitzada l’estructura corresponent al sostre de la planta baixa en 
obres de nova planta, o de la primera que s’addicioni, en obres d’ampliació. 

2. A la cobertura d’aigües. 
 
Si s’escau, aquestes comunicacions hauran de ser formulades en els impresos oficials 
pel constructor, amb el visat del facultatiu director de les obres i seran presentades a les 
oficines del servei municipal competent, amb cinc dies de temps, si més no, a la prevista 
per a l’acabament de cada fase, que haurà de consignar-se en cada sol·licitud. 
 
Sense el compliment d’aquest requisit no podran continuar-se les obres. 
 
Obligacions dels propietari en concloure les obres 
 
En les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d’una obra, el propietari haurà de: 
 

- Retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i barreres que encara hi 
romanguin. 

- Construir el pis definitiu de les voreres. 
- Refer o reparar el paviment, l’arbrat, les conduccions i tots els altres elements 

urbanístics que puguin haver resultat afectats per l’obra, en cas que no hagi estat 
possible verificar-ho abans a causa de les operacions de construcció 

- Col·locar el número corresponent a la finca conforme al model aprovat. 
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- Sol·licitar de l’Administració municipal la col·locació del rètol corresponent del 
carrer, quan es tracti de finques situades en els extrems de qualsevol tram de 
carrer. 

 
Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions 
 
Acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de 
quinze dies, ho posarà en coneixement de l’ajuntament mitjançant escrit al qual haurà 
d’adjuntar el certificat expedit pel facultatiu director d’aquelles, visat pel corresponent 
col·legi oficial, en què s’acrediti, a més de la data d’acabament, que aquestes s’han de 
dur a terme d’acord amb el projecte aprovat o que les modificacions posteriors han estat 
autoritzades i que estan en condicions de ser-ho. 
 
L’edifici no podrà ser ocupat ni iniciats els usos per als quals fou previst fins no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència de primera ocupació. 
 
Una vegada concedida la llicència d’ocupació, podran connectar-se les instal·lacions 
d’aigua, gas i electricitat. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació 2019/0000003423 de 11.240,66 € en concepte d’impost 
sobre construccions, 2.032,21 € en concepte de taxes  d’acord amb les Ordenances 
fiscals núm. 5 i 21. 
 

Descripció Tarifa Base imposable      Tarifa     Import 

ICIO 317.532,86 €      3,54%    11.240,66 € 

Taxa 317.532,86 €      0,64%      2.032,21 € 

 
Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna 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. 

 
Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 
- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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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 
 
 
4.3. Atorgament de llicència d’obres (EXP. 484/2019) 
 
Procediment    Expedient  484/2019 
Promotor:  SERVEIS I GESTIO GETMAN SL 
CIF:   B-63128219 
Arquitecte  Victoriano Sánchez Reina  
Objecte: Separació d’una nau en dues  
Emplaçament: Carrer la Coma, 43 Pol.Ind. Sta Anna, de Sant Fruitós de Bages 
Ref. Cadastral: 6460701DG0266S0001KF 
R/E:   2019-E-RC-890 (12.02.2019) 

 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 
 
Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 29 d’abril Del 2019, amb adhesió del 
secretari, obrant a l’expedient i, vist que, en l’apartat 7 de dit informe detalla que 
l’edificació és existent, única, aïllada, amb composició volumètrica compacte complint-
se les condicions fixades pel planejament. 
 
Tercer.- Vist l’informe d’intervenció 96/2019 amb data 2 de maig de 2019. 
 
Quart.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Cinquè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment 
 
Sisè.- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local,  i l’art. 53.1.r) 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.  
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Vuitè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  L’alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret / acord: 480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA : 
 
1. Primer.- Atorgar llicència urbanística a SERVEIS I GESTIÓ GETMAN SL, d’obres 

per a la divisió de  nau industrial en dos naus sense ús específic  al carrer de la 
Coma 43-45, al polígon industrial Santa Anna, amb les següents superfícies i 
condicions de llicència: 

Superfícies: 
Superfície útil nau A  1.056,87 m2 
Superfície útil nau B     986,73 m2 

Superfície construïda total  2.093,00 m2 

Condicions:  

1.1. La llicència s’atorga condicionada suspensivament, i per tant no podran iniciar-
se les obres, fins que no s'aporti per escrit i així consti  al Registre de la 
Propietat les condicions següents de la llicència:  

Primera: Compromís a no utilitzar l’edificació fins a l’acabament de les obres 
d’urbanització que atorguin als terrenys la condició de solar, d’acord amb el 
que estableix l’article 29.a) de la Llei d’urbanisme, així com a fer constar 
aquest compromís tant en les transmissions de la propietat com en les 
cessions de l’ús de tota l’edificació o de parts d’aquesta, condicionant-les a la 
subrogació per part de la persona adquirent o cessionària. 

Segona: El titular de la llicència ha de constituir a la tresoreria municipal una 
garantia del cent per cent del pressupost de les obres d’urbanització, es a dir, 
de 7.400,20 euros, per garantir l’execució simultània de les obres 
d’urbanització que li corresponguin i les d’edificació, segons allò establert a 
l’article 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística. 

1.2. La connexió a la xarxa de clavegueram  de titularitat municipal s’ha de sol·licitar 
a l’empresa gestora Aigües de Manresa S.A. es disposarà pericó sifònic dins 
de la parcel·la abans de la sortida per a la connexió a la xarxa municipal de 
sanejament. 

 
Segon.- Comunicar que les obres s’hauran de sotmetre a les condicions generals 
següents: 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Iniciació i conclusió de les obres 
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El termini per començar és de 6 mesos i el termini per acabar és d’un any. 
 
Canvi d’empresa constructora 
 
Si l’empresa encarregada de la realització de les obres, el promotor en el termini de sis 
dies, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l’ajuntament. 
 
Documentació en el lloc de l’obra o instal·lació 
 
En el lloc de qualsevol obra o instal·lació hauran de tenir-se a disposició de la inspecció 
municipal: 
 

e) El document acreditatiu de la concessió de la llicència o fotocòpia 
f) Un exemple del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal de la 

corporació, o una còpia autenticada amb la signatura del cap del servei tècnic 
municipal corresponent o fotocòpia. 

g) El document acreditatiu d’haver estat comunicada a l’ajuntament l’efectivitat de 
la direcció facultativa de les obres 

h) Còpia del plànol entregat, si s’escau, a l’interessat, que acrediti el senyalament 
d’alineacions i rasants dut a terme. 

 
Obligació de comunicar l’acabament de les diferents fases d’execució 
 
En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, haurà de comunicar-se a 
l’administració municipal la data d’acabament de cada una de les següents fases: 
 

3. Quan estigui finalitzada l’estructura corresponent al sostre de la planta baixa en 
obres de nova planta, o de la primera que s’addicioni, en obres d’ampliació. 

4. A la cobertura d’aigües. 
 
Si s’escau, aquestes comunicacions hauran de ser formulades en els impresos oficials 
pel constructor, amb el visat del facultatiu director de les obres i seran presentades a les 
oficines del servei municipal competent, amb cinc dies de temps, si més no, a la prevista 
per a l’acabament de cada fase, que haurà de consignar-se en cada sol·licitud. 
 
Sense el compliment d’aquest requisit no podran continuar-se les obres. 
 
Obligacions dels propietari en concloure les obres 
 
En les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d’una obra, el propietari haurà de: 
 

- Retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i barreres que encara hi 
romanguin. 

- Construir el pis definitiu de les voreres. 
- Refer o reparar el paviment, l’arbrat, les conduccions i tots els altres elements 

urbanístics que puguin haver resultat afectats per l’obra, en cas que no hagi estat 
possible verificar-ho abans a causa de les operacions de construcció 
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- Col·locar el número corresponent a la finca conforme al model aprovat. 
- Sol·licitar de l’Administració municipal la col·locació del rètol corresponent del 

carrer, quan es tracti de finques situades en els extrems de qualsevol tram de 
carrer. 

 
Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions 
 
Acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de 
quinze dies, ho posarà en coneixement de l’ajuntament mitjançant escrit al qual haurà 
d’adjuntar el certificat expedit pel facultatiu director d’aquelles, visat pel corresponent 
col·legi oficial, en què s’acrediti, a més de la data d’acabament, que aquestes s’han de 
dur a terme d’acord amb el projecte aprovat o que les modificacions posteriors han estat 
autoritzades i que estan en condicions de ser-ho. 
 
L’edifici no podrà ser ocupat ni iniciats els usos per als quals fou previst fins no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència de primera ocupació. 
 
Una vegada concedida la llicència d’ocupació, podran connectar-se les instal·lacions 
d’aigua, gas i electricitat. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació 2019/0000002958 de 690,30 € en concepte d’impost sobre 
construccions, 124,80 € en concepte de taxes i de 263,16€  d’acord amb les Ordenances 
fiscals núm. 5 i 21. 
 

Descripció Tarifa Base imposable      Tarifa     Import 

ICIO 19.500,00 €      3,54%    690,30 € 

Taxa 19.500,00 €      0,64%    124,80 €  

Parcel·lacions Urbanes       263,16 € 

 
Quart .- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i a la Tresoreria municipal. 
 
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna 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. 

 
Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 
- L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de recurs de reposició davant de 
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
5 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  
 
5.1. 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, pluralitat de criteris de valoració  i tramitació 
ordinària per l’execució de l’obra ordinària substitució de tancaments de façana 
existent al CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la Plaça Pau 
Casals, núm. 1. (EXP. 872/2019) 
 
Primer. Vist el següent document tècnic redactats per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. 
Sergi Garcia Barreto, “obra ordinària de substitució de tancaments de façana existent al 
CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la Plaça Pau Casals, núm. 
1”. 
 
Les actuacions previstes estan valorades en 74.444,80 € (PEC IVA inclòs d’acord amb 
els amidaments i pressupost)  són les següents:  
 
1. Edifici Principal: 44.076,82 € 
2. Edifici Anexe: 29.072,07 
3. Seguretat i Salut i Control de Qualitat: 1.295,91 
 
S’incorporen com a millores a poder oferir pels licitadors els següents trams: 
 
1. Millora 1 Substitució tancaments xalet Educació Física: PEC 6.914,25 € IVA inclòs 
2. Millora 2: Substitució tancaments xalet Educació Plàstica: PEC 7.978,78 € IVA inclòs. 
 
Segon. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació de les citades obres. 
 
Tercer. Vist que l’execució de les obres es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22.320.21502 Persianes Monsenyor Gibert. 
 
Quart. Atesa la provisió que consta en l’expedient sobre l’urgent necessitat de realitzar 
la contractació per l’execució de les obres contingudes en les memòries valorades 
esmentades en el punt primer, s’ha redactat els corresponents plecs de clàusules 
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administratives particulars que han de regir el procediment de licitació 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, 119, 131 i 137 i següents. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar el document tècnic “obra ordinària de substitució de tancaments de 
façana existent al CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la Plaça 
Pau Casals, núm. 1”, redactat pels serveis tècnics municipals amb un pressupost 
d’execució per contracte de 74.444,80 € (PEC IVA inclòs). 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària 
per l’execució de l’obra ordinària de substitució de tancaments de façana existent al 
CEIP Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages, situat a la Plaça Pau Casals, núm. 1. 
 
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Quart. Autoritzar la despesa de les obres referenciades amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22.320.21502 Persianes Monsenyor Gibert. 
 
Cinquè. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 26 dies naturals puguin presentar les proposicions 
que considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de 
l’anunci al perfil del contractant. 
 
Sisè. Declarar que: 

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

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

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

 
Annex 1- plec de clàusules administratives particulars  
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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 
 
5.2. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei d’elaboració del cens i 
compliment substitutori en el compliment de l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions (Lot 1 i Lot 2) (EXP. 105/2018) 
 
Primer. Mitjançant decret d’alcaldia número 2018-342 de 29 de març es va acordar 
adjudicar a l’empresa Excavacions Miralles, S.L, amb CIF B-66439076 el contracte pels 
següents treballs: 
 

- LOT 1: Elaboració del cens de parcel·les en deficitari estat de conservació, 
condicions de seguretat i salubritat; import 14.214,87 € (IVA exclòs), més 21% 
d’IVA, total de 17.199,99 € (21% IVA inclòs). 

- LOT 2: Treballs de compliment substitutori necessaris per a què les parcel·les 
assoleixin les condicions de l’ordenança; Percentatge únic de baixa 27% que 
s’aplicarà sobre la tarifa de preus unitaris detallada a l’article 11 de l’ordenança 
municipal reguladora del manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, 
salubritat i estètica per a la prevenció  d’incendis de Sant Fruitós de Bages. 

 
Segon. Vist el contracte formalitzat i d’acord amb la clàusula “durada del contracte” del 
PCAP, aquesta s’estableix en un any, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any més.  
 
Tercer. Atès que és voluntat del govern municipal donar continuïtat als treballs endegats  
en el mes de maig de 2018 per tal de donar compliment a l’ordenança reguladora del 
manteniment de parcel·les en condicions.  
 
Quart. Atès que el tècnic responsable del contracte indica, mitjançant la signatura de la 
present proposta d’acord, que el servei s’ha portat a terme de forma idònia, i donant 
compliment a les prescripcions tècniques particulars incloses al procediment i en 
proposa la continuïtat dels treballs contractats per aquest any 2019. 
 
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 de servei d’elaboració del cens i 
compliment substitutori en el compliment de l’ordenança reguladora del manteniment de 
parcel·les en condicions, i de conformitat amb la resta de condicions incloses en la 
proposició i els plecs, per tal de donar cobertura als treballs que s’executaran en aquest 
any 2019.  
 
Segon. Disposar la despesa derivada de la pròrroga del contracte pels imports que 
s’indiquen a continuació: 

- Lot 1: Elaboració del cens de parcel·les en deficitari estat de conservació, 
condicions de seguretat i salubritat. La despesa dels treballs d’aquest lot per 
import 14.214,87 € (IVA exclòs), més 21% d’IVA, total de 17.199,99 € (21% IVA 
inclòs) s’aplicaran amb càrrec a la partida número 22.151.22700 del pressupost 
municipal (“Neteja de solars”). 
 

- Lot 2: Treballs de compliment substitutori necessaris per a què les parcel·les 
assoleixin les condicions de l’ordenança. La disponibilitat de crèdit adequat i 
suficient està associada a la generació de crèdit  a partir de les liquidacions 
d’execució substitutòria. La seva execució, per tant, restarà condicionada a les 
liquidacions esmentades i fins al seu import.  
L’Ajuntament notificarà a l’empresa contractista d’aquest Lot quines actuacions 
haurà de realitzar en funció de les liquidacions generades. En el cas que no es 
generessin liquidacions les tasques associades a aquest Lot no s’executaran, 
sense que en cap cas tingui dret a exigir el compliment de l’import màxim 
establert. 

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa contractista, 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. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
5.3. Contracte menor de serveis per a l’assessorament tècnic per a la redacció del 
projecte executiu per a les obres ordinàries de reforma interior d’adequació del 
local en planta baixa situat al c. Eugeni d’Ors, 25, baixos, com a Comissaria per a 
la Policia Local (EXP. 1030/2019) 
 
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. Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 
22.132.64016 memòria tècnica adequació nou local planta baixa. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’assessorament tècnic per a la 
redacció del projecte executiu per a les obres ordinàries de reforma interior d’adequació 
del local en planta baixa situat al c. Eugeni d’Ors, 25, baixos, com a comissaria per a la 
Policia Local., a favor de l’empresa SARRATE-JUANOLA ARQUITECTURA, SCP, amb 
NIF J60216496 per import de 5.850,00 € (IVA exclòs) més 1.228,50 € d’IVA sent un total 
de 7.078,50 € (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 7.078,50 € (IVA inclòs) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 22.132.64016 memòria tècnica adequació nou local planta 
baixa. 
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Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè. Declarar que: 

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

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

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

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
6 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS   
 
6.1. Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència (EXP. 762/2019) 
 
1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

2039 de 27/03/2019  XXX 

2165 de 01/04/2019 XXX 

2612 de 18/04/2019 XXX 

2810 de 29/04/2019 XXX 

 

2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 8 de novembre de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es 
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP 
de 22 de maig de 2018). 
 

3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 

4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

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

Proposo a la Junta de Govern local el següent 
 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència, a: 
 

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

762/2019 XXX A 

807/2019 XXX A 

958/2019 XXX A 

972/2019 XXX A 

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

Núm. 
Expedient 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

762/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

807/2018 XXX 0,00 €/mensuals 

958/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

972/2019 XXX 7,21 €/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
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- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de 
teleassistència,  és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.  
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 
 

- Respecte del preu públic assignat, és una resolució que pot ser impugnada per mitjà 
de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la competència en 
el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva notificació. 
 

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.2. Aprovació de concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 1046/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis socials ( registres d’entrada núm. 3041/2019). 
 
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 
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L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent,  
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 26,26€ 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 

29/2019 1046/2019 XXX 26,26€ Tractament 
mèdic 

C/c 
Farmàcia 
Fuentes 

 
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. 
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___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.3. Denegació d’ajuda d’emergència social (EXP. 957/2019) 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 2723/2019). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Denegar l’ajut sol·licitat que es relaciona a continuació, pels motius expressats 
a l’informe que consta a l’expedient. 
 

Ref. 
S.Socials 

Núm. 
Expedient 

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

26/2019 957/2019 XXX Subministraments Supera barem econòmic 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord al interessat. 
 
Tercer.-  Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 

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

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

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
6.4. Justificació dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal. (EXP. 691/2019) 
 
Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada els dies  01/02/2016; 07/03/2016 
02/10/2017; 21/05/2018; 26/07/2018; 17/12/2018; 18/03/2019; 21/03/2019; 15/04/2019 
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 

 
Per això  es proposa elevar a la Junta de Govern Local la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORDS: 
 
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: 
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Nº 
Expedient 

Nº Expedient 
Accede 

D.N.I Beneficiari  Ajut Concedit Ajut 
Justificat 

01/2019 14/2019 XXX 
( Lloguer) 

379,05€ 399,00€ 

06/2019 13/2019 XXX 
( Alimentació) 

100,00€ 100,81€ 

47/2018 56/2018 XXX 
( subministres) 

82,23€ 109,63€ 

04/2016 3/2016 XXX 
( subministres) 

105,63€ 128,18€ 

38/2018 45/2018 XXX 
( subministres) 

500,00€ 841,47€ 

19/2019 20/2019 XXX 
 (tractament mèdic) 

12,72€ 12,72€ 

4/2019 6/2019 XXX 
( material escolar) 

160,00€ 160,00€ 

17/2019 22/2019 XXX 
(Lloguer) 

285,00€ 300,00€ 

19/2017 20/2017 XXX 
( Llibres i material 

escolar) 

80,00€ 123,23€ 

92/2018 94/2018 XXX 
(subministres) 

96,71€ 137,41€ 

15/2016 13/2016 XXX 
(subministres) 

207,00€ 441,16€ 

18/2019 23/2019 XXX 
( lloguer) 

509,45€ 729,37€ 

9/2019 11/2019 XXX 
(Alimentació) 

90,00€ 94,83€ 

7/2019 30/2019 XXX 
(subministres) 

261,82€ 530,35€ 

 
 
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 
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6.5. Aprovació de concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 796/2019, 956/2019, 
1042/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajudes econòmiques que han estat formulada a l’àrea 
de Serveis socials ( registres d’entrada núm. 2139; 2720; 3030/2019). 
 
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 
 
L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent,  
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 579,78€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relaciona tot seguit: 
 

Ref. 
S.socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

24/2019 796/2019 XXX 158,31€ Subministraments Compte corrent 
usuària 

25/2019 956/2019 XXX 125,00€ Alimentació Compte corrent 
usuària 

28/2019 1042/2019 XXX 296,47€ Subministraments Efectiu 
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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 
 
 
6.6. Aprovació de concessió d’ajudes d’urgència social (EXP. 675/2019, 936/2019, 
994/2019, 1053/2019) 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajudes econòmiques que han estat formulada a l’àrea 
de Serveis socials ( registres d’entrada núm. 1754; 2651; 2898; 3063/2019). 
 
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: 
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 Òrgan delegant: Alcalde 
 Data de delegació: 7 de Juliol de 2015 
 Número de decret: 2015-0555 
 Publicació al BOPB: 27/07/2015 
 
L’equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposta d’aprovació de 
concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent,  
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 736,86€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relaciona tot seguit: 
 

Ref. 
S.socials 

Núm. 
expedient 

D.N.I 
Sol·licitant 

Import 
ajuda 

Concepte Forma de 
pagament 

22/2019 675/2019 XXX 245,22€ Subministraments Compte corrent 
usuària 

31/2019 936/2019 XXX 234,79€ Subministraments Efectiu 

27/2019 994/2019 XXX 100,00€ Alimentació Compte corrent 
usuària 

30/2019 1053/2019 XXX 156,85€ Subministraments Compte corrent 
usuari 

 
 
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 
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Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
7 ÀREA D’ENSENYAMENT  
 
7.1. 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 l’Escola Monsenyor Gibert (EXP. 
332/2019) 
 
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 pressupostària 38.324.48935 on hi consta com a beneficiari d’una subvenció 
nominativa de 750,00 euros l’Escola Monsenyor Gibert. 
 
3. En data 6 de juny de 2017, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Escola 
Monsenyor Gibert, van signar un conveni de col·laboració per regular les condicions 
respecte la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal. 
 
Segons el pacte onzè del conveni, “aquest conveni serà vigent des del dia de la seva 
signatura i fins al dia 31 de desembre de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat 
si cap de les parts no ho 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 
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Bages, de la consignació en el mateix, d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat 
ESCOLA MONSENYOR GIBERT 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 l’ESCOLA MONSENYOR GIBERT, volen 
continuar la seva col·laboració per promoure activitats educatives, lúdiques i/o culturals 
que ajudin a diversificar les activitats proposades. En data 2 de maig de 2019 (2019-E-
RC-2877) l’entitat esmentada, va sol·licitar la subvenció per a l’exercici 2019. 
 
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 
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 emès per la tècnica d’ensenyament de data 2.5.2019, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per a l’ any 2019 de forma directa, per 
import de 750,00 euros a l’Escola Monsenyor Gibert, amb CIF Q5856105A destinada a 
apropar als alumnes als temes treballats durant el curs mitjançant sortides relacionades 
amb aquestes, per tal de vivenciar i visualitzar de forma pràctica els temes estudiats, 
segons 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. 
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Segon.  Aprovar per a l’any 2019, la pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Escola Monsenyor Gibert, esmentat a l’apartat anterior. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 750,00 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 38.324.48935 Subvenció Escola Monsenyor Gibert, del 
pressupost vigent i el termini de pagament de la subvenció, segon els imports i dates 
següents: 
 

a) 600,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, un cop s’aprovi 
l’atorgament de la subvenció per a l’exercici 2019. 
 

b) 150,00 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 aquest acord a Escola Monsenyor Gibert, 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: 

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

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

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

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
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7.2. Aprovació de la convocatòria i les bases de la subvenció de concurrència 
competitiva de suport al servei de menjador de la Llar d’infants municipal per al 
curs 2019-2020 (EXP. 1018/2019) 
 
Primer. Per providència de la regidora de l’àrea d’ensenyament de data 7 de maig de 
2019, es disposa l’inici del corresponent expedient administratiu per obrir la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions de concurrència competitiva de suport al servei de 
menjador de la Llar d’infants municipal, per al curs escolar 2019-2020. 
 
Segon. És voluntat de l’Ajuntament minorar les despeses del servei de menjador a les 
famílies usuàries amb necessitats econòmiques, que tenen fills matriculats a la Llar 
d’infants municipal. 
 
Tercer. És per aquest motiu que s’han redactat les corresponents bases per a la 
subvenció de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la Llar 
d’infants municipal per al curs 2019-2020. 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament en ús de les competències 
que té atribuïdes, elevi a la Junta de Govern Local els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a l’atorgament de la subvenció de 
concurrència competitiva, de suport al servei de menjador de la Llar d’Infants municipal 
curs 2019-2020 que s’annexen al present acord. 
 
Segon. Imputar la despesa que generi l’atorgament de les subvencions a la partida que 
es detalla a continuació:  
 

Aplicació Descripció Import 

38.323.48011 
Subvenció suport servei menjador 
escola bressol municipal 

3.835,00 euros 

 
Tercer.  Publicar anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria al BOPB mitjançant 
la publicació de l’extracte a través de la Base de dades nacional de subvencions 
(BDNS). El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i 
justificació dels ajuts es podran trobar a la web municipal i al taulell d’anuncis de la Llar 
d’Infants Les Oliveres.  
 
Quart. 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 contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.  

- Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan 
que l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la 
recepció d’aquesta notificació, en el termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

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

 
ANNEX 1 
 
BASES PER A L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DE SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL PER AL CURS 2019-2020. 
1. Objecte 
 
Donar suport al servei de menjador al alumnes que assisteixin a la Llar d’infants Les 
Oliveres, com a col·laboració amb les famílies en l’escolarització dels alumnes de 0 a 3 
anys, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. 
 
Aquests ajuts es destinaran a minorar el cost del menjador escolar a càrrec de les 
famílies, a través d’ajudes individualitzades en espècies, l’Ajuntament de Sant Fruitós 
comprarà tiquets menjador a l’empresa adjudicatària del servei per entregar-los a les 
famílies beneficiàries segons l’import de beca atorgada.  
 
2. Beneficiaris i requisits  
 
Podran ésser beneficiaris de l’ajut menjador de la Llar d’infants Les Oliveres, aquelles 
famílies que tinguin algun infant escolaritzat al centre i que hagin sol·licitat el servei de 
menjador, els membres de la qual estiguin empadronats en aquest municipi, excepte en 
casos de separació de fet o judicial, degudament acreditat.  
 
No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2018, superior a l’obtinguda a partir 
de la fórmula següent:  
Tram 1: 1,5 *IRSC + (1.500,00€) x (MUF-1)) 
Tram 2: 2 *IRSC + (1.500,00€) x (MUF-1)) 
IRSC Índex de renda de suficiència de Catalunya: 7.967,73€ anuals. 
MUF Membre de la unitat familiar. 
 
 

 Renda límit anual 

MUF Tram 1 Tram 2 

2 11.951,60€ 17.435,46€ 

3 13.451,60€ 18.935,46€ 

4 14.951,60€ 20.435,46€ 
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5 16.451,60€ 21.935,46€ 

6 17.951,60€ 23.435,46€ 

 
(*) S’entén com a unitat familiar, el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de 
la guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que 
convisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial; 
així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili 
que els anteriors amb el certificat municipal de convivència corresponent. 
 
Els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual 
establert per al tram 1 del quadre anterior tindran dret a rebre fins el 80% dels tiquets 
menjador del curs. 
 
I els alumnes que pertanyin a famílies que no superin el barem de renda bruta anual 
establert per al tram 2 del quadre anterior, tindran dret a rebre fins el 50% dels tiquets 
menjador del curs. 
 
La renda familiar anual, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les 
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cadascun dels membres 
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de 
les persones físiques. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que 
puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal 
referit i l’actual.  
 
Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els 
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de 
facturació superior a 100.000,00 euros. 
 
3. Documentació a presentar 
 

• Model de sol·licitud normalitzada de l’ajut (annex 2) 

• Fotocòpia D.N.I. del pare/mare o tutor legal. 

• Fotocòpia del Llibre de Família. 

• Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador, (famílies 
monoparentals). 

• Justificació dels ingressos de la unitat familiar presentant, bé la declaració renda 
de l’últim any fiscal, bé certificat de retribucions anuals de l’empresa, bé certificat 
emès pel Ministeri de Treball sobre el subsidi d’atur que s’obté, o qualsevol altre 
prestació, pensió o ajuts d’altres organismes. 

• Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la llar d’infants municipal. 

• Document d’autorització bancària. (annex 3) 

• L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprovarà d’ofici l’empadronament dels 
membres de cada unitat familiar. 
 

4. Termini de presentació de sol•licituds  
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El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia després de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPB i fins el 20 de setembre (ambdós inclosos). 
 
Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar 
sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a la llar d'infants que s'hi matriculin una 
vegada iniciat el curs escolar, que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el termini 
ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts. 
 
L’ajut serà efectiu des del moment que finalitzi el procediment i es notifiqui la resolució 
al sol·licitant.  
 
5. Lloc de presentació de la sol•licitud  
 
La sol·licitud s’haurà de presentar segons model normalitzat, al registre de l’Ajuntament. 
 
6. Import i aplicació pressupostària  
 
L’import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 3.835,00 € corresponents a 
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2019, 38.323.48011 Subvenció Suport Servei de 
Menjador Escola Bressol Municipal. 
 
7. Procediment de concessió i òrgan instructor. 
 
La proposta de resolució l’elaborarà una comissió, que resoldrà en un màxim de 15 dies 
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i estarà formada pels 
membres següents:  
 
President:  La regidora d’ensenyament 
Vocals:  La directora de la llar d’infants 

L’educadora social 
La tècnica auxiliar d’esports i ensenyament 

Secretari/ària: Actuarà com a secretari/ària un/a administratiu/va de l’àrea.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts de 
suport al servei de menjador de la Llar d’infants municipal serà la Junta de Govern Local, 
que els aprovarà en un termini d’un mes. 
 
8. Criteris d’atorgament del ajuts  
 
La comissió avaluadora ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la 
convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats, segons el tram de renda 
anual de l’apartat 2 i tenint en compte els diners disponibles a la partida pressupostària 
corresponent. 
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima 
autoritzada i mai superant el límit màxim de tiquets establerts en el punt 2 d’aquestes 
bases. 
 
9. Cobrament de la subvenció  
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Mitjançant aquesta subvenció s’entregaran els tiquets diaris corresponents pel servei de 
menjador de la Llar d’Infants a les famílies adjudicatàries dels ajuts. 
 
L’ajuntament, un cop resolta la convocatòria, notificarà tant als interessats com al 
concessionari per tal que efectuïn el control diari d’assistència al menjador escolar, que 
hauran de presentar el registre d’assistència i presentar-lo a la regidoria d’ensenyament, 
qui haurà de donar la conformitat. En el cas que en finalitzar el curs, alguna família no 
hagi esgotat els tiquets atorgats, aquesta haurà de retornar-los a la Direcció de la Llar 
d’Infants. 
 
10. Noves adjudicacions 
 
Quan s'hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s'incrementi l'establerta 
inicialment, els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a les bases podran 
obtenir l’ajut sempre que els correspongui per valoració. 
 
11. Reclamacions 
 
Contra la resolució d’atorgament o denegació de l’ajut, que posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages. 
 
12. Baixes, renúncies, trasllats i absències 
 
Quan un/a alumne/a beneficiari/a d’ajut de menjador causi baixa, es traslladi de centre, 
renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut, el beneficiari ho haurà de 
comunicar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages indicant la data en què s’ha produït 
la circumstància. 
 
13. Control i supervisió de l’administració 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per mitjà de la Direcció de la Llar d’Infants, 
comprovarà la correcta utilització dels tiquets menjador. 
 
 
ANNEX 2 – Model de sol·licitud 

 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ “Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals Llar Infants Les Oliveres 2019-2020” 
 

1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT 
 

Cognoms i Nom                                                                                       DNI 
 

Domicili (carrer, plaça...)                                                      núm.                Pis           porta 
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Població                                                                 Codi postal                    Telèfon 
 

 
2. DADES DE L’ALUMNE RECEPTOR DE L’AJUT 

 

Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 

Curs:        

 

Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 

Curs:        

 

Cognoms i Nom                                                                                      Data naixement 
 

Curs:        

 
3. FETS I MOTIVACIÓ 

 
Que tenint coneixement de l’ajut per al servei de menjador per a infants de 0 a 3 anys 
escolaritzats en llars d’infants públiques de titularitat municipal que es trobin en 
situacions econòmiques desafavorides i de les bases d’aquesta convocatòria. 
 

4. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 
 

Les instàncies caldrà presentar-les al registre de l’ajuntament de dilluns a divendres de 
9:00 a 14:00h. 
 

5. SOL·LICITA 
 

Com a pare, mare, tutor/a de l’alumne anteriorment esmentat i matriculat a la Llar 
d’Infants Les Oliveres per al curs 2019-2020. 
Una ajuda destinada a finançar els tiquets del servei de menjador a la llar d’infants Les 
Oliveres. 
 

6. DOCUMENTS 
 

 Fotocopia DNI del pare/mare o tutor legal. 
 Fotocòpia del Llibre de família. 
 Fotocòpia de la sentència de separació/divorci/conveni regulador (famílies 
monoparentals). 
 Justificació dels ingressos de la unitat familiar presentant, bé la declaració renda 
de l’últim any fiscal, bé certificat de retribucions anuals de l’empresa, bé certificat 
emès pel Ministeri de Treball sobre el subsidi d’atur que s’obté, o qualsevol altre 
prestació, pensió o ajuts d’altres organismes. 
 Fotocòpia de la matrícula de l’infant a la Llar d’infants municipal. 
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 Document d’autorització bancària. 
 

Els sotasignants DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 

1. Que accepten i entenen les bases de la convocatòria. 
2. Que les dades presentades són verdaderes. 
3. Que autoritzen a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages a obtenir de 

l’Administració Tributària les dades necessàries per determinar la renda i 
patrimoni familiar a efectes de l’ajut. 

4. Que queden assabentats que la manca de dades o la inexactitud de les 
situacions declarades podrà donar lloc a la denegació o revocació de l’ajut. 

5. Que tenen coneixement que en cas d’obtenir un altre ajut per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol altre administració per al mateix curs, hauran de 
comunicar-ho a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

6. Que sí/no obtenen rendes provinents de l’estranger. En cas afirmatiu cal indicar 
la quantitat corresponent en euros i justificar la percepció. 

 
 
Sant Fruitós de Bages, ..........  de/d’  .............................. de 20 
 
Signat, 
 
 
 
 
IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
Informació bàsica de protecció de dades personals 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
Finalitat: atorgament i pagament d’ajuts que concedeix l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i consentiment de la persona 
interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: en el cas d’ajuts concedits es comunicaran dades a l’Administració 
Tributària i a entitats bancàries amb finalitat d’abonament dels imports. Amb la finalitat 
d’atendre sol·licituds d’ajuts complementaris, es comunicaran també al Departament 
corresponent. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 
www.santfruitos.cat. 
ANNEX 3 – Document de domiciliació bancària. 
 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE L’AJUT PER AL SERVEI DE 
MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS LES OLIVERES 2019-2020. 
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Dades del titular 
 
NIF       Nom i Cognoms 
 
 
Adreça 
 
Codi Postal      Població 
 
 
 
 
Dades de compte de càrrec/Abonament 
 
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 
 
 
IBAN 
 
 
 
Codi entitat  oficina núm.  D.C  C.Corrent o llibreta d’estalvi 
 
 
 
Adreça 
 
Codi Postal    Població    
 
 

Signatura i segell de l’ entitat  
 
 
 
Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al meu 
nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 20 
 
Signatura del titular 

 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents 
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 09:40 hores.” 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés 
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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