Josep González Ballesteros, Secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 4 de gener de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 1/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 DE GENER
DE 2021.
Núm.: .......................................... 1/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ...................... 4 de gener de 2021
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil, Sra. Cristina Murcia Caraballo i
Sr. David Ruiz Roldán.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM) : Sra. Estrella Morales Navarro.
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es va reunir la Junta de Govern
Local el dia 4 de gener de 2021, en sessió ordinària, amb la presidència de la Sra. Àdria
Mazcuñan i Claret, 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.

A.

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

EXP.

PAG.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 07/01/2021
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.

Desestimar les al·legacions presentades al Decret núm.
2020-1483 de 26 d’octubre i resolució del contracte per
incompliment imputable al contractista.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes
delegats per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de
la Junta de Govern Local celebrada el 28-12-2020 i l’acta
de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern
Local celebrada el 29-12-2020.

B.
1.

286/2016

2

2110/2020
2127/2020

22

29/2017

22

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
2.
2.1.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI
Donar conformitat a l’increment d’amidaments de les
diferents fases del projecte d’urbanització de la unitat
d’actuació 16a La Serreta i el projecte d’urbanització de
l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat La Serreta del municipi de
Sant Fruitós de Bages, sense caràcter de modificació
contractual, i aprovació de documents as-built.

A.
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la Junta de
Govern Local.
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.
Desestimar les al·legacions presentades al Decret núm. 2020-1483 de 26
d’octubre i resolució del contracte per incompliment imputable al contractista. (exp.
286/2016).
Vist el Decret núm. 2020-1483 de 26 d’octubre pel qual es va aprovar la finalització del
procediment de resolució per mutu acord del contracte per la concessió de diversos títols
vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris, i inici del
procediment de resolució per incompliment contractual.
L’esmentat decret va ser notificat a l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL en data 27 d’octubre de 2020.
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ASSUMPTES EXPEDIENT

En data 10 de novembre de 2020 (2020-E-RC-8107), la Sra. Josefina Mascaró Vendrell en
representació de l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS,
SL, ha presentat escrit d’al·legacions a la citada resolució.
Vist l’informe emès pel Secretari municipal núm. 19/2020 de 12 de novembre, que s’adjunta
a la present a efectes de motivació de la present resolució, en annex 1.
Fonaments de dret
Vist que l’article 223 lletres d) i h) i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), s’estableixen com a causes de resolució dels contractes la demora en el
compliment dels terminis per part del contractista; i les establertes expressament en el
contracte.
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Ple
- Data de delegació: 20.08.2020; 12.11.2020
- Publicació BOPB: 03.09.2020; 27.11.2020
Per tot l’exposat es proposa l’adopció dels següents

PRIMER. Establir com a proposta de resolució definitiva el següent:
Primer. Desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades per la Sra.
Josefina Mascaró Vendrell en representació de l’empresa VI-GIN-COST 2015
CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, S.L., al Decret d’Alcaldia núm. 20201483 de 26 d’octubre pel qual es va aprovar la finalització del procediment de
resolució per mutu acord del contracte per la concessió de diversos títols vinculats
a les competències municipals en matèria de serveis funeraris, i s’inicià el
procediment de resolució per incompliment contractual.
Segon. Motivar aquesta resolució en l’informe emès pel Secretari municipal núm.
19/2020 de 12 de novembre, que s’adjunta a la present a efectes de motivació de
la present resolució, en annex 1.
Tercer. Resoldre el contracte formalitzat en data 20 de juliol de 2017 entre
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE
NEGOCIS EMPRESARIALS, SL, per causa d’incompliment contractual imputable
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ACORDS:

al contractista, subsumible en l’article 223 lletres d) i h) i concordants del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP), i que es refereixen, respectivament, a la
demora en el compliment dels terminis per part del contractista; i les establertes
expressament en el contracte
Quart. Delegar en l’alcaldia, el procediment i quantes actuacions es derivin de la
resolució contractual en ordre a l’aprovació de la liquidació de danys i perjudicis així
com la confiscació de la garantia definitiva.
Cinquè. Com a conseqüència del punt anterior, establir com a mesura cautelar, la
retenció de la garantia definitiva constituïda per l’empresa per import de 136.174,03
€, mitjançant aval bancari de l’entitat Banco de Sabadell, S.A (núm. d’inscripció al
Registre Especial d’Avals 10001088725) fins a la resolució del procediment
contradictori per a la determinació dels danys i perjudicis que procedeixin.

TERCER. Suspendre el termini establert legalment per a resoldre el procediment de
resolució contractual fins que la Comissió Jurídica Assessora no emeti el dictamen
preceptiu, de conformitat amb el disposat en l’art. 22.1 lletra d) de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb un
màxim de tres mesos.
QUART. Notificar la present resolució a VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL, a l’entitat Banco Sabadell, S.A., Serveis tècnics municipals i a
Intervenció-Tresoreria.
CINQUÈ. Declarar que:
-

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

Annex: Informe emès pel Secretari municipal núm. 19/2020 de 12 de novembre.
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SEGON. Sol·licitar per mitjà de la Consellera de la Presidència, el preceptiu dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora d’acord amb el que estableix l’article 211.3.a) Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic; i, i concordant article 109.1.d) del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre (RGLCAP).

INFORME DEL SECRETARI 19/2020
Sobre la finalització del procediment de resolució contractual per incompliment del
concessionari referit al contracte per la concessió de diversos títols vinculats a les
competències municipals en matèria de serveis funeraris a favor de l’empresa VI-GINCOST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, S.L.

JOSEP GONZÁLEZ BALLESTEROS, secretari d’administració local de categoria
superior i titular de la Secretaria de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emeto informe
d’assessorament jurídic preceptiu, en relació als següents
FETS
1r. El dia 2 d’octubre de 2020 l’alcaldessa va dictar el decret 2020-1340 amb el contingut següent:
“Proposta de resolució del contracte per la concessió de diversos títols vinculats a les
competències municipals en matèria de serveis funeraris.

Segon. Vista la instància de 14.08.2020 (2020-E-RC-5800) presentada per la Sra. Josefina Mascaró Vendrell,
en representació de VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL., en la que s’accepta resoldre
de mutu acord el contracte i es sol·licita es redacti la proposta per escrit per dur a terme la citada resolució
contractual.
Tercer. Atès que la Disposició Addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, atorga a l’Alcaldia competències en matèria de
contractació i vist el Decret 2020-0981 de 27 de juliol i 2020-1071 de 7 d’agost, 2020-1158 de 20
d’agost, sobre matèries de competència de l’alcaldessa.
RESOLC:

PRIMER. Formular la proposta de resolució del contracte per la concessió de diversos títols vinculats
a les competències municipals en matèria de serveis funeraris, formalitzat en data 20 de juliol de
2017 entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE
NEGOCIS EMPRESARIALS, SL., en els següents termes:
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Primer. La Junta de Govern Local de data 17 de juliol 2017 va aprovar l’adjudicació del contracte
per la concessió per diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis
funeraris a favor de l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL,
formalitzant-se en data 20 de juliol de 2017.

“Resolució del contracte per la concessió de diversos títols vinculats a les competències
municipals en matèria de serveis funeraris.
Relació de fets.
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 10 de novembre de 2016, va aprovar
la convocatòria, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris de valoració i tramitació ordinària, per la licitació única per la selecció d’un únic concessionari
per diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris.
Segon. Es va tramitar el procediment de contractació abans indicat, que va concloure amb l’adjudicació del
contracte per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol 2017 i amb la posterior signatura del
contracte en data 20 de juliol de 2017, subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària VI-GIN-COST 2015
CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL., havent dipositat prèviament a la tresoreria municipal la garantia
definitiva mitjançant aval bancari de l’entitat Banc de Sabadell per import de 136.174,03 €.

Tercer. L’Ajuntament ha procedit a atorgar llicència municipal d’obres a la citada empresa per a la construcció
de complex de serveis funeraris, amb tanatori, crematori i altres serveis al carrer de Sant Ponç 3-5, al polígon
industrial de carretera de Berga (expt. 1401/2017); així com també ha atorgat la corresponent llicència
ambiental per a l’activitat de tanatori amb crematori (expt. 1515/2017). Sengles resolucions han estat
notificades en dates 14 de juny de 2019 i 6 de juny de 2019.

Cinquè. Atès que en el municipi de Manresa s’ha posat en funcionament un tanatori-crematori, per la qual
cosa es considera necessari reestudiar el projecte en el seu conjunt. Aquesta circumstància, i l’exposada en el
punt anterior, han motivat la proposta formulada a l’empresa per tal de procedir a la resolució contractual de
mutu acord.

Fonaments de dret

1. L’article 223 lletra c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), relatiu a la resolució dels contractes de mutu acord.

2. L’article 225.1 del TRLCSP, atès que la resolució s’acorda de mutu acord, els drets de les parts s’acomodaran
a allò estipulat entre les parts.
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Quart. Atès que s’ha posat de manifest per part del contractista la impossibilitat de desenvolupar i executar
el projecte, acceptant, mitjançant instància de 14.08.2020 (2020-E-RC-5800) la Sra. Josefina Mascaró
Vendrell, en representació de VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL., resoldre de mutu
acord el contracte.

Cinquè. La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 3.09.2020
Per tot l’exposat es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
“Primer. Resoldre de mutu acord el contracte per la concessió de diversos títols vinculats a les competències
municipals en matèria de serveis funeraris, adjudicat a l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL., i formalitzat entre aquesta i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 20 de juliol de
2017, ateses les circumstàncies exposades en l’expositiu tercer, les quals es configuren com raons d’interès
públic que fan innecessària o inconvenient la permanència del contracte.
Segon. Declarar que l’Ajuntament assumeix directament la gestió del cementiri municipal en tant que servei
mínim obligatori, sense perjudici que el canvi de forma de prestació serà resolt pel Ple municipal.
Tercer. Disposar que la liquidació del contracte es resoldrà mitjançant decret de l’alcaldia en virtut de les seves
facultats, i atenent al disposat en els articles 102 del TRLCSP i 65 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL, a
l’equip instructor 18 (Cementiri i serveis funeraris), Serveis tècnics municipals i a Intervenció-Tresoreria.

-

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.”
SEGON. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL. als efectes de la presentació de les consideracions i/o al·legacions que considerin
oportunes.
TERCER. Notificar la present resolució a VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL, a l’equip
instructor 18 (Cementiri i serveis funeraris), Serveis tècnics municipals i a Intervenció-Tresoreria.
QUART. Declarar que:

-

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

2n. El dia 26 d’octubre de 2020, l’alcaldessa va dictar el decret 2020-1483 amb el contingut
següent:
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Cinquè. Declarar que:

“Finalització del procediment de resolució per mutu acord del contracte per la concessió de
diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris, i inici
del procediment de resolució per incompliment contractual.
RELACIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern Local de data 17 de juliol 2017 va aprovar l’adjudicació del contracte per la
concessió per diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris
a favor de l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL,
formalitzant-se en data 20 de juliol de 2017.
2.

En data 14.08.2020 (2020-E-RC-5800) la Sra. Josefina Mascaró Vendrell, presenta instància en representació
de VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL., en la que s’accepta resoldre de mutu acord el
contracte i es sol·licita es redacti la proposta per escrit per dur a terme la citada resolució contractual.

3.

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020-1340 de 2 d’octubre es va resoldre formular proposta de resolució de mutu
acord del contracte, en els termes que consten en la mateixa, i sent notificat a l’empresa en data 5 d’octubre
de 2020.

4.

En data 19 d’octubre de 2020 (2020-E-RC-7580) la Sra. Josefina Mascaró Vendrell, en representació de VI-GINCOST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL., presenta escrit d’al·legacions a la citada proposta de
resolució contractual el qual conclou:
“(.../...)

1.

2.

Menció expressa a la cancel·lació i la devolució de la garantia, i a la comunicació a l’òrgan o entitat davant
el que es troba constituïda, fent constar expressament la inexistència de responsabilitats derivades del
contracte.
Menció expressa al fet de la valoració dels treballs i/o serveis fins a la data que queden en profit de l’
Ajuntament, sobre els que cal acordar o transaccionar la indemnització.
Així,
SOL·LICITEM: Que tingui per presentat aquest escrit, l’incorpori a l’expedient i estimant-les resolgui de
conformitat incorporant a la resolució definitiva menció expressa a la cancel·lació i la devolució de la garantia,
i a la comunicació a l’òrgan o entitat davant el que es troba constituïda, fent constar expressament la
inexistència de responsabilitats derivades del contracte; i menció expressa al fet de la valoració dels treballs
i/o serveis fins a la data que queden en profit de l’Ajuntament, sobre els que cal acordar o transaccionar la
indemnització.”
FONAMENTS DE DRET

I.

Sobre la petició dels extrems a incorporar en la resolució definitiva
El Decret d’alcaldia 2020-1340 de 2 d’octubre inicia el procediment de resolució del contracte per mutu acord
i conté la proposta de resolució la qual disposa, en el seu apartat tercer, que la liquidació del contracte es
Pàgina 8 de 33
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

Codi Validació: 9WXYM5REAQQMR6Z97MT76M5SP | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 33

SETENA.- Segons això, mostrem la nostra disconformitat amb la proposta que ens ha estat comunicada.
Demanem que s’anul·li o modifiqui en el sentit d’incloure:

resoldrà mitjançant decret de l’alcaldia en virtut de les seves facultats, i atenent al disposat en els articles 102
del TRLCSP i 65 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
Per tant els efectes de la resolució, econòmics i en relació a la garantia dipositada, es determinarien en una
fase procedimental posterior, i limitant-se el decret citat a disposar, com s’ha dit, l’inici de les actuacions.
II.

Constatació d’incompliments imputables al contractista.
Revisada la cronologia establerta en el punt 2.14 del plec de clàusules administratives particulars, aquesta no
s’ha complert per part de l’empresa:
L’Ajuntament ha procedit a atorgar llicència municipal d’obres a la citada empresa per a la construcció de
complex de serveis funeraris, amb tanatori, crematori i altres serveis al carrer de Sant Ponç 3-5, al polígon
industrial de carretera de Berga (Decret 2019-0801 de 7 de juny. Expt. 1401/2017); així com també ha atorgat
la corresponent llicència ambiental per a l’activitat de tanatori amb crematori (Decret 2019-0750 de 31 de
maig. Expt. 1515/2017). Sengles resolucions van ser notificades en dates 14 de juny de 2019 i 6 de juny de
2019 a l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, S.L.

III.

Vist que l’article 223 lletres d) i h) i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), s’estableixen com a causes de resolució
dels contractes la demora en el compliment dels terminis per part del contractista; i les establertes
expressament en el contracte.

IV.

La clàusula 8.2 del plec de clàusules administratives particulars sobre causes de resolució imputables al
concessionari, contempla en el punt 9 “l’incompliment dels terminis d’execució dels projectes d’obres i
d’inversions quan es refereixin a prestacions que el concessionari no pugui decidir fer o no fer segons aquest
plec”

V.

Vist el disposat en la clàusula 2.3 “Espai objecte de la concessió i de precari administratiu”, el precari podrà
extingir-se o reduir la superfície sobre la qual s’atorga en qualsevol moment i sense indemnització.
Per tot l’exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’ article 53.1 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i atenent al que disposa l’article 175 del Reglament d’organització funcionament
i règim jurídic dels ens locals.
RESOLC:

PRIMER. Finalitzar el procediment de resolució, per mutu acord, del contracte per la concessió per diversos
títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris a favor de l’empresa VI-GIN-
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La regla segona del citat punt 2.14 sobre “Cronologia” estableix que “Una vegada disposi de la llicència
urbanística d’edificació , tant pel tanatori, com per al crematori, les obres s’hauran d’iniciar en el termini de
tres mesos i estar finalitzades en el termini de quinze mesos, comptats des de la notificació de la llicència
d’edificació.”

COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, S.L., a l’haver-se constatat l’existència d’incompliments
d’obligacions contractuals imputables al contractista.
SEGON. A conseqüència de l’acord anterior, i atès el disposat en l’article 223 lletres d) i h) i concordants del
TRLCSP, i punt 9 de la clàusula 8.2 del plec de clàusules administratives particulars sobre causes de resolució
dels contractes, iniciar el procediment de resolució contractual per causa imputable al contractista a l’haver
incomplert els terminis fixats en la cronologia del contracte.

1.

La gestió del cementiri municipal s’assumeix directament per l’Ajuntament en tant que servei mínim
obligatori, sense perjudici que el canvi de forma de prestació serà resolt pel Ple municipal. En aquest sentit:

-

El manteniment del cementiri municipal es realitzarà per la Brigada municipal d’obres i, a tals efectes,
s’encarrega la seva gestió al Cap de la Brigada municipal, Sr. Sergio Garcia Barreto.

-

La gestió administrativa associada al cementiri municipal es realitzarà per l’equip instructor 18 (Cementiri i
serveis funeraris)

2.

Suspendre la disposició que pugui tenir l’empresa contractista sobre els terrenys municipals delimitats en el
contracte.

3.

La tresoreria municipal no procedirà al reconeixement d’obligacions i pagament de factures que puguin haver
a favor de l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL i/o de les successives que es
presentin.
QUART. Disposar que la liquidació del contracte es resoldrà mitjançant decret de l’alcaldia en virtut de les
seves facultats, i atenent al disposat en els articles 102 del TRLCSP i 65 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions Públiques.
CINQUÈ. Atorgar un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS
EMPRESARIALS, SL. als efectes de la presentació de les consideracions i/o al·legacions que considerin
oportunes.
SISÈ. Notificar la present resolució a VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL, a l’equip
instructor 18 (Cementiri i serveis funeraris), Serveis tècnics municipals i a Intervenció-Tresoreria.
SETÈ. Declarar que:

-

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

Aquest decret es va inscriure com a sortida al registre municipal el dia 27 d’octubre de 2020, en
l’assentament núm. 2020-S-RE-5277 i es va practicar notificació electrònica al concessionari el
dia 27 d’octubre de 2020.
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TERCER. De conformitat amb l’article 56.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, establir les següents mesures cautelars:

3r. El dia 10 de novembre de 2020 el concessionari ha formulat al·legacions en les quals s’oposa
a la resolució. Consta a l’entrada 2020-E-RC-8107 del registre municipal i el seu text és el
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següent:
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FONAMENTS JURÍDICS
1r. Naturalesa de l’informe.
L’informe forma part de l’assessorament jurídic preceptiu (art. 211.2 i disposició addicional 2a,
ap. 8 del Reial Decret legislatiu 3/20111) i no és vinculant (art. 80.1 de la Llei 39/2015).

2n. Refutació del motiu d’oposició 1r. No és cert que la notificació no contingui
el pertinent oferiment de recursos.
El decret 2020-1483, de 26.10.2020, al qual es refereixen les al·legacions conté a l’ap. 7è de la
seva part dispositiva la indicació del règim de recursos aplicable, dant compliment a l’art. 88.3
de la Llei 39/2015.
La transcripció íntegra del decret a la notificació fa que el destinatari de la notificació resulti
informat dels mateixos recursos, amb la qual cosa també es compleix l’art. 40.2 de la Llei
39/2015.

La iniciació de la resolució del contracte per mutu acord al decret 2020-1340, de 2 d’octubre de
2020, constitueix un acte de tràmit que no fixa cap situació jurídica ni exclou els incompliments
del concessionari. Constats aquests amb posterioritat a la formulació, és del tot procedent que
l’Ajuntament resolgui per incompliment, sense que en cap cas es pugui reputar que s’ha anat
contra els actes propis.

4t. Refutació del motiu d’oposició 3r. No hi hagut traïció de la confiança legítima.
Aquest motiu ve a ser la reproducció del motiu precedent. El concessionari postula una
hipotètica infracció de principis administratius d’una manera retòrica, completament
descontextualitzada respecte a la fonamentació fàctica de la resolució, en forma

Aquesta llei és aplicable al contracte de gestió de servei públic del cementiri, en raó a la data d’adjudicació i la
disposición transitòria 1a, ap. 2n, de la Llei 9/2017.
1
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3r. Refutació del motiu d’oposició 2n. No hi hagut infracció d’actes propis.

d’incompliments que ni qüestiona ni desvirtua de cap forma i que la justifiquen la, tal i com es
motiva suficientment al decret. A aquesta motivació, el concessionari es limita a oposar una
suposada situació jurídica derivada del decret 2020-1340, resultant d’una declaració d’exclusió
de tota responsabilitat. Reitero que el simple inici d’una resolució per mutu acord no presenta
aquests efecte i no es objecció per resoldre en raó a un incompliment verificat amb posterioritat.

5è. La liquidació en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
i el que quedi sense efecte per raó de la no execució de les obres és una qüestió
que no s’ha de substanciar al procediment de resolució contractual.
Es tracta d’una qüestió tributària que s’haurà de resoldre pel procediment específic
corresponent.

6è. Els incompliments que motiven la resolució no han estat qüestionats pel
concessionari i per tant procedeix la resolució.
Desvirtuades les al·legacions, cap de les quals no s’hi refereix als incompliments,
procedeix la resolució.

La proposta de resolució haurà de ser formulada per la instructora (art. 50.1.g de la Llei 26/2010)
i el seu contingut haurà de consistir en proposar a l’òrgan competent per a la resolució la
desestimació de les al·legacions del concessionari i la resolució del contracte per incompliment,
amb la incautació de la garantia i la determinació dels danys i perjudicis derivats del mateix
incompliment.
Donada la oposició del concessionari, la proposta de resolució, acompanyada de l’expedient
complet del procediment, se sotmetrà al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, conforme
als art. 211.3.a del Reial Decret legislatiu 3/2011 i art. 8.2.e de la Llei (catalana) 5/2005, de 2 de
maig, de la Comissió Jurídica Assessora. Aquesta exigència es deguda a la presència del contracte
de gestió de serveis públics, donat que les concessions demanials estan excloses de la legislació
sobre contractes del sector públic (art. 4.1.o del Reial Decret legislatiu 3/2011).
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7è. Actuacions procedents.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
B.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
1.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local celebrada el 28-12-2020 i l’acta de la sessió extraordinària i urgent de la Junta
de Govern Local celebrada el 29-12-2020.
(exp. 2110/2020 i 2127/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
2.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI

2.1.
Donar conformitat a l’increment d’amidaments de les diferents fases del
projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 16a La Serreta i el projecte
d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat La Serreta del municipi de Sant
Fruitós de Bages, sense caràcter de modificació contractual, i aprovació de
documents as-built. (exp. 29/2017).
RELACIÓ DE FETS
Primer. Atès que en data 5 de juny del 2017, mitjançant Acord de Junta de Govern Local,
es va aprovar l’adjudicació de l’execució de les obres contingudes en els documents
tècnics de referència , a favor de PASQUINA, S.A., amb CIF A-08.798.852, per un import
total de 805.816,42 € , d’acord amb l’oferta presentada i formalitzant-se el contracte en data
09.06.2017.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

Els àmbits de les actuacions van ser definits en els següents documents tècnics redactats
pel redactor del projecte, el Sr. Josep Pinós i Alsedà, enginyer de camins, canals i ports de
l’empresa BERRYSAR, S.L.
- Separata 1 Obres d’emergència en matèria de sanejament.
- Separata 3 Fase 2 del projecte d’urbanització de la Unitat d’ actuació 16a La Serreta
- Separata 4 Millores, execució xarxa enllumenat i paviment voreres.
- Separata 5 Fase 1 separata accessos a la C-16c
Segon. Atès que en data de 12 de maig del 2016, mitjançant Decret d’ Alcaldia amb número
2016-0559, es va aprovar l’adjudicació de l’execució de les obres contemplades en el
document “ Fase 1 separata accessos a la C-16c. Projecte d’urbanització de la unitat
d’actuació 16a La Serreta” a favor de l’empresa PASQUINA, S.A. per un total de 157.457,42
€ ( IVA inclòs).
Els àmbits de les actuacions van ser definits en el següent document tècnic redactat per
redactor del projecte, el Sr. Josep Pinós i Alsedà, enginyer de camins, canals i ports de
l’empresa BERRYSAR, S.L.
- Fase 1 separata accessos a la C-16c. Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 16a
La Serreta.

Quart. L’arquitecte tècnic municipal, Sr. Xavier Casas Pujol ha emès l’informe tècnic de
seguiment d’obra, adjunt com a annex al present document, del qual es desprèn el següent:
“(.../...)
Consideracions tècniques
1. La variació global econòmica és inferior al 10% respecte els corresponents
contractes d’obres. D’acord amb el mencionat al present informe a l’aparta
pressupost, han estat variacions en les unitats d’obra no substancials i
indispensables per executar correctament les obres.
Per tant, i d’acord amb l’article 160 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aquest fet no té consideració de modificació de contracte.
2. Revisada la documentació no hi ha inconvenient perquè s’aprovi el tancament
econòmic dels dos contractes, l’ As built de les separates 2,3,4 del projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació 16A “ La Serreta”, i l’ As built de les separates
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Tercer. Que en data de 25 d’octubre del 2019, el director de les obres, el Sr. Josep Pinós i
Alsedà va presentar instància amb número 2019-E-RC-6307, adjuntant informe sobre les
liquidacions de les obres i sol·licitant a aquest Ajuntament l’aprovació dels tancaments
econòmics de les obres als efectes de liquidació que impliquen els imports descrits en
l’informe.

5 i 6 del projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de la Serreta.
(.../...)”

Segons resulta de l’anterior quadre resum de liquidació final de les obres, s’ha produït,
doncs, un increment d’amidaments en les següents actuacions, pels següents imports:
-

Separata 2 UA-16A(*): 12.956,17€
Complementari separata 2 UA-16A(*): 0,00€
Separata 3 UA-16A(*): 44.515,42€
Separata 5 SUNU la Serreta: 34.191,68€
(*)aplicació de la inversió del subjecte passiu, en base a l’article 84.2 lletra f de la
Llei 37/1992 de l’IVA.

I.

Que d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre del Contractes del Sector Públic “Els expedients de contractació iniciats
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior”,
sent aquesta normativa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) així
com el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
Vist, per tant, que els contractes objecte del present informe van ser adjudicats amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector públic , els és d’aplicació el regulat en el TRLCSP així com el RD
1098/2001.

II.

Que l’article 160 del Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, segons el qual poden
introduir-se variacions sobre les unitats d’obra executades sense prèvia aprovació
quan aquestes consisteixin en l’alteració del número d’unitats realment executades
sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que aquestes no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu original del
contracte.
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FONAMENTS DE DRET

Per tant, tenint en compte que l’increment sobre el preu inicial no suposa un
increment d’amidaments superior al 10%, segons l’article 160 del RD 1098/2011,
aquesta variació no té la consideració de modificació contractual, sotmetent-se les
mateixes al previst en el citat article.
III.
-

La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer. Donar conformitat a l’increment d’amidaments en les partides detallades en
l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal adjunt al present document, referits a les
separates 2,3,4 del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 16A “ La Serreta”, i de les
separates 5 i 6 del projecte d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de la Serreta,
sense caràcter de modificació contractual.

-

Separata 2 UA-16A(*): 12.956,17€. Amb càrrec a l’aplicació pressupostària
21.151.60905 (projecte d’urbanització de la UA16A La Serreta).
Separata 3 UA-16A(*): 44.515,42€. Amb càrrec a l’aplicació pressupostària
21.151.60905 (projecte d’urbanització de la UA16A La Serreta).
Separata 5 SUNU la Serreta: 34.191,68€. Amb càrrec a l’aplicació pressupostària
21.151.60906 (projecte obres ordinàries Polígon Industrial La Serreta).
(*) aplicació de la inversió del subjecte passiu, en base a l’article 84.2 f de la Llei
37/1992 de l’IVA).

Tercer. Aprovar el document As built de les separates, 2,3,4 del projecte d’urbanització de
la unitat d’actuació 16A “ La Serreta”; i document As built de les separates 5 i 6 del projecte
d’urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de la Serreta.
Quart. Notificar el present acord a l’empresa contractista, als serveis tècnics municipals, i
a la 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.
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Segon. Aprovar una despesa pels imports descrits a continuació a favor de PASQUINA,
S.A. (CIF A08798852) amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

-

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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Document adjunt: Informe del arquitecte tècnic municipal
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la sessió
de la Junta de Govern Local essent les 08:42 hores.”

Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
El Secretari
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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.

