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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: JGL2018/5 
Caràcter: ORDINÀRIA 
Data: 01/02/2018  
Horari: 18:15 a 18.50 hores. 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Sant Vicenç de Montalt 
 
Assistents 
 
President: MARTINEZ CAMARASA MIQUEL ÀNGEL , CIU 
 
Vocal: CLOFENT ROSIQUE AMADEU , CIU 
 
Vocal: GRIMAL COLOMÉ M. LLUÏSA , CIU 
 
Vocal: MIRALLES TORRES ENRIQUE , CIU 
 
Oient: SUBIRON OLMOS ROBERT , CIU 
 
Oient: DURAN FRANCH GEMMA , CIU 
 
 
Secretària 
 
Cristina Marín Carcassona, Secretària Accidental 
 
 
    ORDRE DEL DIA 
 
 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
 

- JGL2018/4 ORDINÀRIA 24/01/2018 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 
Tercer.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES 
OBRES INCLOSES CORRESPONENTS A LA FASE 2, DEL PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ I MILLORES DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES. 
 
Quart.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LIQUIDACIÓ PAINTBALL 13/01/2018. 
 
Cinquè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUBILACIÓ PARCIAL 
ANTICIPADA DEL TREBALLADOR JGC. 

http://www.svmontalt.cat/
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Sisè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUBILACIÓ PARCIAL ANTICIPADA 
DEL TREBALLADOR JMVS. 
 
Setè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUBILACIÓ PARCIAL 50% 
TREBALLADOR L.C.S 
 
Vuitè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, AUTORITZACIÓ DE LA CURSA ULTRA 
TRAIL MONTNEGRE-CORREDOR 
 
Novè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
Desè.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR 
 

- JGL2018/4 ORDINÀRIA 24/01/2018 

La Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió 
celebrada en data 24 de gener de 2018. 
 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 
 

La senyora secretària pregunta si els/les senyors/es regidors/es es donen per 

assabentats/des de les publicacions de més interés, aparegudes en el Diari 

Oficial de la Generalitat, butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Boletín 

Oficial del Estado, a la qual cosa reponen afirmativament. 

 

 

Tercer.- APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES 
OBRES INCLOSES CORRESPONENTS A LA FASE 2, DEL PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ I MILLORES DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES. 
 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 
Expedient:  2018/99 33 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
INCLOSES CORRESPONENTS A LA FASE 2, DEL PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ I MILLORES DEL PARC DELS GERMANS 
GABRIELISTES. 
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S’han elaborat els Plecs que es detallen a continuació: 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A 

L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES CORRESPONENTS A LA FASE 2, 

DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ I MILLORES DEL PARC DELS GERMANS 

GABRIELISTES. 

 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació 

 

L’ objecte del contracte és la realització de les obres incloses a la fase 2 del Projecte 

anomenat "PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIO I MILLORES DEL PARC 

DELS GERMANS GABRIELISTES", aprovat per Decret de l'Alcaldia numero 56, de 

data 23 de gener de 2018, la codificació de les quals  és CPV 45200000-9 Trabajos 

generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres tal i com 

estableix l’article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 

 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels 

termes del contracte, d'acord amb l'article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més 

avantatjosa deurà atendre's a diversos criteris directament vinculats a fi del contracte, 

de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la 

clàusula onzena d'aquest Plec.  
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CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant 

 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 

seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 

aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons 

les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: www.svmontalt.cat 

 

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte 

 

L’ import del present contracte ascendeix a la quantia de 412.886,27 euros sense IVA, 

l’IVA al 21% ascendeix a 86.706,12 euros, el que suposa un total de 499.592,39 euros. 

 

L’import s’abonarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del vigent 

Pressupost Municipal; tot existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per 

l’Ajuntament, i acreditada la plena disponibilitat de les aportacions següents que 

permetin finançar el contracte: 

 

2018 1 171 1 61906 4 Urbanització Parc Germans 

Gabrielistes 

350.000,00 

2018 1 171 1 61907 4 Il·luminació Parc Germans Gabrielistes 50.000,00 

2018 1 171 1 61910 4 Instal·lació reg Parc dels Germans 50.000,00 

2018 1 171 1 61908 4 Adquisició i instal·lació Mobiliari i jocs 

Parc Germans Gabrielistes 

50.000,00 

 

 

CLÀUSULA CINQUENA. Duració del Contracte 

 

La duració màxima del contracte d’obres és de catorze setmanes.  

En tot cas l’obra ha d’estar finalitzada i entregats els treballs abans del dia  31 de juliol 

de 2018, com a termini improrrogable. 

L’execució del contracte d’ obres començarà amb l’ acta de comprovació del replanteig 

en el termini màxim d’un mes des de la data de formalització del contracte.  

 

http://www.svmontalt.cat/
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CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’ Aptitud per Contractar 

 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions 

per a contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

 

1. La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà: 

 

a. Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o 

document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les 

normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el 

Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti. 

 

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres 

de la Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la 

legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració 

jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb 

les disposicions comunitàries d'aplicació. 

 

c. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 

Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la 

qual territorial radiqui el domicili de l'empresa. 

 

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les 

prohibicions per a contractar regulades en l'article 60 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre podrà realitzar-se: 

 

a. Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els 

casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà 

ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat 

administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 
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b. Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta 

possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, es podrà també 

substituir per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

 

3. La solvència de l’ empresari: 

 

3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar pels 

mitjans següents: 

 

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al què es 

refereix el contracte, per un import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació. 

b) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 

professionals per un import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació. 

  

3.2. En els contractes d’obres, la solvència tècnica de l’empresari ha de ser 

acreditada pels mitjans següents: 

 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 

certificats de bona execució per a les obres més importants; 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 

realitzar segons les regles per les que es regeix la professió i es van dur normalment a 

bon terme; si escau, aquest certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’autoritat competent.  

 

b) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en 

l’empresa, dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, especialment els 

responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius 

corresponents. 

 

c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en 

particular, del responsable o responsables de les obres.  

 

d) Declaració indicant la maquinària, material i equipo tècnic del que es disposarà per 

a l’execució de les obres, a la que s’hi ha d’adjuntar la documentació acreditativa 

pertinent. 
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CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista 

 

De conformitat a l’apartat tercer de l’article 11 del Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, atès que el present contracte té un valor 

estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup 

de classificació que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb la categoria 

de classificació que correspongui per al seu valor anual mitjà, acredita la seva 

solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica per a contractar. En 

aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 

seva classificació, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 

exigits en els plecs del contracte i, en el seu defecte, amb els requisits i pels mitjans 

establerts en l’apartat quart del citat article 11. 

 

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació 

Administrativa 

 

Les ofertes a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt dintre del termini  de vint-i-sis 

dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en 

el Butlletí Oficial de la Província  de Barcelona i en el Perfil de contractant. 

 

Les proposicions podran presentar-se de la forma i en qualsevol dels llocs establerts 

en l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 

 

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data 

d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la 

remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-ne el 

nombre de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador. 

 

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant 

diligència estesa en el mateix pel secretari municipal. Sense la concurrència d'ambdós 

requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb 

posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En 
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tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la 

documentació, aquesta no serà admesa. 

 

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables haurien de complir, a més, 

els requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre. 

 

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici dels establert 

en els articles 147 i 148 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tampoc podrà 

subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o 

figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no 

admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

 

La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de 

les clàusules del present Plec. 

 

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres 

tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili i adreça electrònica a l'efecte 

de notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda 

“Proposició per a licitar a la contractació de les obres incloses a la fase 2 del Projecte 

anomenat "PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIO I MILLORES DEL PARC 

DELS GERMANS GABRIELISTES"” 

La denominació dels sobres és la següent: 

 

—  Sobre  «A»: Documentació Administrativa. 

- Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de 

Forma Automàtica. 

 

Els documents a incloure en cada sobre haurien de ser originals o còpies 

autenticades, conforme a la Legislació en vigor. 

 

Dintre de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació 

numerada dels mateixos: 
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SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari. 

b) Documents que acrediten la representació. 

 

— Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un altre, presentaran còpia 

notarial del poder de representació, validat pel secretari de la Corporació. 

— Si el licitador anés persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el 

Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment. 

— Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà 

d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del 

seu document nacional d'identitat. 

 

c) Declaració responsable de no estar culpable en una prohibició per a 

contractar de les recollides en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de 

les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 

vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-

se, abans de l'adjudicació definitiva, per l'empresari al favor del qual es vagi a efectuar 

aquesta. 

 

d) Els quals justifiquin els requisits de la seva solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 

 

e) Una adreça de correu electrònic a on efectuar les notificacions. 

 

f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la 

Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 

incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, 

amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre 

al licitador. 
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SOBRE «B» 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÀTICA. 

 

• Proposició econòmica. 

 

Es presentarà conforme al següent model: 

 

«Sr. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a 

_____________, c/ ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

representació de l’Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, 

assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres incloses a la fase 2 del 

Projecte anomenat "PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIO I MILLORES DEL 

PARC DELS GERMANS GABRIELISTES",  per procediment obert oferta 

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el Butlletí 

Oficial de la Província núm. ___, de data ____, i en el Perfil de contractant, faig constar 

que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent 

part de la licitació i comprometent-me a portar a terme l'objecte del contracte per l' 

import de ____ euros i _____ euros corresponents a l' Impost sobre el Valor Afegit. 

________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Signatura del licitador, 

Signatura.: _______». 

 

b) Documents relatius als criteris de valoració, distints del preu, que s’hagin de  

quantificar de forma automàtica. 

 

CLÀUSULA NOVENA. Garantia Provisional 

 

No s’exigeix garantia provisional. 
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CLÀUSULA DESENA. Criteris d’ Adjudicació 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més 

avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació. 

 

Són els següents (puntuació màxima 100 punts): 

 
1. Per tal de garantir la viabilitat social de la present actuació, es valoraran les noves 
contractacions de persones en situació d’atur o desocupats, inscrits com a 
demandants d’ocupació en alguna de les oficines, serveis o centres oficials, que 
s’adscriguin directament a l’execució de la present obra:  

  

1 punts per cada nova contractació, fins a 5 punts 
 
2. Oferta econòmica, fins a 40 punts 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima 
puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i 
de manera proporcional. 
 
3. Augment del termini de garantia, fins a 5 punts 
Aquesta puntuació s’assignarà en base a l’augment del termini mínim de sis mesos de 
garantia, a raó de 1 punt per cada 12 mesos addicionals, amb un màxim de 5 punts. 
 
 
4. Programa d’obres i reducció del termini, fins a 10 punts. 
 
Aquesta puntuació s’assignarà en base a la reducció del termini d’execució de l’obra, 
valorant el programa de  treball  que consideri tots aquells aspectes, incorporats a 
l’oferta, que demostrin un estudi rigorós del projecte. 
Obtindrà la màxima puntuació  l’empresa que faci la proposta de reducció més 
important.   A   la   resta  de les empreses se les assignarà  una puntuació proporcional 
a la reducció del termini que plantegin, d’acord amb el percentatge que   la  seva  
proposta   de  reducció suposi respecte a la proposta de reducció  de   l’empresa   que   
hagi   obtingut  la màxima puntuació. Si  la   reducció del termini que s’ofereixi per 
qualsevol  de  les  empreses és superior a 30 dies, caldrà justificar documentalment 
l’aportació de mitjans humans i materials que permetin valorar la viabilitat de la 
proposta.  

 

5. Millores, fins a 40 punts, segons oferta: 

Les puntuacions s’assignaran, segons l’oferta presentada, per a l’execució de millores 

corresponents a treballs inclosos en la segona fase del Projecte anomenat 

"PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIO I MILLORES DEL PARC DELS 

GERMANS GABRIELISTES", que tot seguit s’indiquen per ordre de prioritat. El 

licitador haurà d’indicar quantes millores oferta executar de tal manera que, l’oferta de 
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qualsevol millora pressuposa també la de totes les anteriors a l’ordre establert, i 

cada millora ofertada es puntuarà amb 10 punts, podent obtenir un màxim de 40 punts: 

 

MILLORA 1 DRENATGES    P.E.M 15.930,53 € 

MILLORA 2 MOBILIARI I DIVERSOS   P.E.M 13.301,96 € 

MILLORA 3 ENTORN TORRE DE GUAITA  P.E.M 16.559,53 € 

MILLORA 4 GLORIETA OCTOGONAL P.E.M   9.250,70 € 

 

TOTAL MILLORES P.E.M  55.042,72 € 

  13 % Despeses Generals  7.155,55 € 

    6 % Benefici  3.302,56 € 

Subtotal  65.500,83 € 

  21 % IVA   13.755,17 € 

TOTAL MILLORES AMB IVA INCLÒS   79.256,00 € 

 

CLÀUSULA ONZENA. Mesa de Contractació 

 

La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició 

Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l'article 21.2 del 

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic estarà presidida per un 

membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com Secretari un 

funcionari de la Corporació. Formaran part d' ella, almenys quatre vocals, entre els 

quals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció 

d'assessorament jurídic, i l'Interventor així com aquells altres que es designin per 

l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al 

servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa. 

 

Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

President:  L’Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa 
 
Vocals: El regidor d’Urbanisme, Enric Miralles Torres 
  La secretària acctal, Cristina Marín Carcassona 
  L’interventor acctal, Vicenç Llorens Corral 
  L’aparellador municipal, Lluís Buch Casals 
  
Secretària: Cristina Romero Pareja 
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Com a convidat podrà assistir un representant de cada grup polític de l’oposició. 
 

CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’ Administració 

 

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, ostenta les següents prerrogatives: 

a) Interpretació del contracte. 

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

c) Modificació del contracte per raons d'interès públic. 

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta. 

 

CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de Proposicions  

 

La Mesa de contractació es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del 

termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, procedirà a l'obertura dels 

Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en els mateixos. 

 

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el 

licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació 

presentada. 

 

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B», relatiu als criteris la 

ponderació dels quals és automàtica. 

 

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de Documentació 

 

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament 

més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a comptar des del 

següent a aquell que hagués rebut el requeriment, present la documentació 

justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per a obtenir de forma 

directa l'acreditació d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
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Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva que 

sigui procedent. 

 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència 

exigits per contractar amb l’Administració serà el de la finalització del termini de 

presentació de les proposicions. 

 

 

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva 

 

El licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa deurà 

acreditar la constitució de la garantia d’ un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost 

sobre el Valor Afegit. 

 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

 

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les 

condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i 

els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General 

de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i 

Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats 

Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin d’assortir efectes, en 

la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei 

estableixin. 

 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes 

de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 

cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 

recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els 

establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i 

condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una 

entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança 

haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior. 
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La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment 

del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, i transcorregut sis mesos (excepte que hagi presentat una proposta 

superior a la seva oferta) des de la data d’acabament del contracte, sense que la 

recepció formal i la liquidació s’hagin realitzat per causes no imputables al contractista, 

es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada 

depurades les responsabilitats a què fa referència l’article 100 esmentat. 

 

CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del Contracte 

 

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el 

contracte dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o 

proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec. 

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i, 

simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant. 

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al 

licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la 

decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems: 

 

• En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per 

les quals s'hagi desestimat la seva candidatura. 

• Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en 

forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta. 

• En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la 

proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta 

d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les 

ofertes dels quals hagin estat admeses. 

• En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini que s’ ha de 

procedir a la seva formalització. 
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La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la 

seva recepció pel destinatari i es farà d’acord amb els articles 42 i 43 de la Llei 

39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

 

CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del Contracte 

 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dintre dels quinze 

dies hàbils següents a contar des de la data de la notificació de l'adjudicació; 

constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del 

seu càrrec les corresponents despeses. 

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Drets i Obligacions de l’ Adjudicatari 

 

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el 

contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes previstos 

en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en el contracte, en relació 

al preu concertat. 

 

A efectes de pagament, l’Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies 

següents al mes al que corresponen, certificacions que comprenen l’obra executada 

durant aquest període de temps, excepte prevenció en contrari en el plec de clàusules 

administratives particulars, els abonaments de les quals tenen el concepte de 

pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la 

mesurament final i sense suposar, de cap manera, aprovació i recepció de les obres 

que comprenen. 

 

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària 

per executar les obres en el termini  contractual, llevat que a judici de la Direcció de les 

obres existeixin raons per estimar-lo inconvenient.  

Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per 

provisions de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les 
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garanties que, a aquest efecte, determinen l’article 232 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, i articles 155 a 157 del RGLCAP.  

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, 

són obligacions específiques del contractista les següents: 

— Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de 

les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscs 

laborals. 

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 

els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del text refós de la 

Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre) i als que s’hagi pogut comprometre contractar, d’acord amb la seva oferta 

presentada. 

 

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 

227 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.  

 

— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a càrrec 

seu, les senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona 

que ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant 

en aquesta zona com en els seus límits i immediacions. 

 

— El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat 

i Salut en el Treball. 

 

— Despeses exigibles al contractista. Seran a càrrec de l'adjudicatari l’import 

dels anuncis obligatoris, i totes les despeses que se'n derivin del contracte i de la seva 

formalització, així com els cartells anunciadors de l’obra. 

 

CLÀUSULA DINOVENA. Pla de Seguretat i Salut en el Treball 

 

Formalitzat el contracte l'adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball de l'Obra, ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, en el qual 
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s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 

aquests. 

En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no 

podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l' Estudi. 

 

El Pla serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l'inici de l'obra, previ informe del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l'Obra, si no 

fos preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l'Autoritat Laboral. Efectuat 

aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.  

 

CLÀUSULA VINTENA. Revisió de preus 

 

No s’aplicarà revisió de preus. 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Recepció i Termini de Garantia 

 

A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà el responsable del 

contracte, si s'hagués nomenat, o un facultatiu designat per l'Administració 

representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de l'adreça de les obres i el 

contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 

 

Dintre del termini de tres mesos contats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació 

haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el 

funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les 

donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de 

garantia. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el 

Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 

precises fixant un termini per a remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el 

contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir altre nou termini improrrogable 

o declarar resolt el contracte. 
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S'estableix un termini de garantia mínim de sis mesos d’acord amb l’article 102.5 del 

TRLCSP a comptar des de la data de recepció de les obres. 

 

Dintre del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 

sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de 

tota responsabilitat, excepte responsabilitat per vicis ocults, procedint-ne a la devolució 

o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de 

les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el 

cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències 

en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director 

facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda 

reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà 

encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per 

ampliació del termini de garantia. 

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults 

de la construcció, a causa del incompliment del contracte per part del contractista, 

respondrà aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze 

anys a comptar des de la recepció. 

 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Execució del Contracte 

 

L’execució del contracte d’ obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig 

i inici de les obres. A tals efectes, dins del termini que es consigni en el contracte que 

no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos 

excepcionals justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres 

procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig 

estenent-se aquesta acta del resultat que serà signada per ambdues parts 

interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l’òrgan de contractació. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el 

present Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base 

al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest 

donessin al contractista el Director facultatiu de les obres i el responsable del 

contracte, en els àmbits de la seva respectiva competència. 
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El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la 

realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva 

execució successiva. 

 

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 

l'Administració. 

 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Modificació del Contracte 

 

Només es podran efectuar modificacions quan es justifiqui la concurrència d’alguna de 

les circumstàncies següents: 

• Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen 

cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la redacció del 

projecte o de les especificacions tècniques. 

• Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 

objectives que determinen la manca d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus 

geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, manifestades amb posterioritat 

a l’adjudicació del contracte i que no siguin previsibles amb anterioritat aplicant tota la 

diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del 

projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 

• Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en els 

termes inicialment definits. 

• Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, 

sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi 

produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte. 

• Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 

urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a 

l’adjudicació del contracte. 
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CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Factures 

 

De conformitat amb la disposició addicional trenta-tresena del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, el contractista té obligació de presentar la factura que hagi 

expedit pels serveis prestats davant del registre administratiu corresponent als efectes 

de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació 

d’aquesta. El contractista estarà obligat a presentar les corresponents factures en 

format electrònic a través de l’aplicatiu e.FACT de l’Ajuntament 

(http://www.svmontalt.cat/seu_electronica). Aquest aplicatiu és el servei de factura 

electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures 

electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors. L’e-FACT es basa en un 

model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de 

facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de 

mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a 

receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica. 

 

El pagament s'efectuarà prèvia aprovació de les factures per l’òrgan municipal que 

pertoqui, les quals hauran de ser revisades i conformades prèviament pel servei 

municipal corresponent. 

 

A la factura s’inclouran les dades i requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, 

de 30 de novembre, que aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. 

 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Penalitats per Incompliment 

 

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per 

la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció 

establerta a l’article 212.4 TRLCSP. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 

contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del 

mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

http://www.svmontalt.cat/seu_electronica
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— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució 

parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 

indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 

anteriorment. 

 

— Quan el contractista hagi incomplert l'adscripció a l'execució del contracte de 

mitjans personals o materials suficients o als quals s’havia compromès a la seva 

oferta, per a això, s'imposaran penalitats, aquest incompliment serà motiu d’imposició 

al contractista de les següents penalitats: Com a regla general, la quantia serà l’1% de 

l’import d’adjudicació, a no ser que, de forma motivada, l’òrgan de contractació estimi 

que l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas la quantia podrà ascendir fins a 

un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. 

 

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es 

faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 

total o parcial, hagi d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, 

s'hagués constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions. 

 

CLÀUSULA VINT-I-SISENA Resolució del Contracte 

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 

en els fixats en els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s'acordarà per 

l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista. 

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 

l'Administració, en el que excedeixin de l' import de la garantia. 

 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Règim Jurídic del Contracte 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 

extinció es regirà per l' establert en aquest Plec, i per al no previst en ell, serà 
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d'aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, 

pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 

del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el 

que no s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent 

després de l'entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants 

normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. 

 

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb 

el disposat en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat: 

 

Primer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques 
per a l’adjudicació de les obres incloses corresponents a la fase 2, del projecte 
de reurbanització i millores del parc dels germans gabrielistes. 
 

 

Segon.-. Simultàniament, obrir la licitació de referència, mitjançant procediment 

obert. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el 

Perfil de Contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de vint-i-sis 

dies naturals, a comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOPB, 

es presentin les proposicions que es considerin pertinents. 

 

 

 

Quart.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LIQUIDACIÓ PAINTBALL 13/01/2018    
 

 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIES VARIES 
Expedient:  2018/86 66 GENSVM  
Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, LIQUIDACIÓ PAINTBALL 13/01/2018 
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En data 13 de gener de 2018 la regidoria de joventut va organitzar una activitat 

de paintball en motiu de la Festa Major d’hivern. 

El Tècnic de Joventut, en data 24 de gener de 2018, presenta la liquidació que 

es detalla a continuació: 

DESCRIPCIO ACTIVITAT: PAINTBALL

REGIDORIA: JOVENTUT

EMPLEAT RESPONSABLE: Marc Salamé Soler

DATA/ES CELEBRACIÓ: 13/01/2018

BREU MEMORIA DESCRIPTIVA:

INGRESSOS: COMPTES RESTRINGITS ALTRES

Inscripcions amb Carnet SDJ Cau Jove: 5 €

24 120 €                                   

Inscripcions normals: 8 €

1 8 €                                       

Subvencions, donatius,

Altres,

Total ingressos 128 €                                   

DESPESES:

Despeses directes,

Detall:

FACTURA PAINTBALL (IVA INCLÒS) 1.210,00 €                           

Total despeses directes 1.210,00 €                           

Altres despeses,

Aportació personal Brigada

Aportació personal Administració

Aportació altre personal

Estimació consum energètic

Aportació vehicles

Aportació mobiliari, màquines i eines

Total altres despeses

TOTAL DESPESES

DÈFICIT/SUPERÀVIT -1082,00

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

LIQUIDACIÓ PER ORGANITZACIÓ D'ACTES I ACTIVITATS

  

 

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, 

Primer.- Aprovar la liquidació detallada anteriorment, en relació a l’activitat de 

paintball que es va dur a terme el 13 de gener de 2018. 

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Joventut i a la 

Tresoreria Municipal. 
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Cinquè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUBILACIÓ PARCIAL 
ANTICIPADA DEL TREBALLADOR JGC. 
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2017/1464 32 RRHH  
Contingut: JUBILACIÓ PARCIAL ANTICIPADA DEL TREBALLADOR JGC 
 
El treballador de l’Ajuntament Jaime Garcia Camps ha sol·licitat la seva 
jubilació parcial al 75% de la seva jornada laboral.  
 
Els requisits necessaris per tal de poder optar a la jubilació parcial anticipada 
són els següents: 
 

1. Ser treballador a temps complet. 
2. Acreditació d'una edat mínima. 
3. Acreditació d'una antiguitat a l'empresa. 
4. Reducció de jornada en determinada proporció. 
5. Acreditació d'un període de carència. 
6. Celebració d'un contracte de relleu. 
7. Cotització del jubilat parcial. 
 
Amb caràcter general l'edat d'accés ja no és en tot cas la de 61 anys, sinó que 
depèn dels períodes cotitzats en el moment del fet causant en una escala 
d'edats que va de l'any 2013-2027 i que es reflecteix en la pròpia Llei General 
de la Seguretat Social (LGSS / 94 art.166.2.a)). 
 
En aquest supòsit, l’edat exigida i períodes cotitzats necessaris serien els 
següents: 
 

Any del fet 
causant 

Edat exigida segons períodes 
cotitzats en el moment del fet 

causant 

Edat exigida amb 33 anys 
cotitzats en el moment del fet 

causant  

2018 61 i 6 mesos 
34 anys i 6 mesos o 
més 

62 anys 

 
Antiguitat en l'empresa 
 
El treballador que pretengui jubilar-se parcialment ha d'acreditar que ha prestat 
serveis en una empresa durant un període mínim que abasti els 6 anys 
immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, es 
computa l'antiguitat acreditada a l'empresa anterior a la que s'està vinculat en el 
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moment de la jubilació si ha intervingut una successió d'empresa (ET art.44), o 
quan s'acredita tal antiguitat en empreses pertanyents al mateix grup. 
 
Reducció de jornada 
 
La normativa vigent estableix que els treballadors han de reduir jornada entre: 
un mínim del 25% i un màxim del 50%. Permetent-se fins i tot una reducció 
màxima del 75% si el treballador rellevista és contractat a jornada completa 
mitjançant un contracte de durada indefinida. En el cas de les administracions 
públiques això comporta una contractació fixa. 
 
En conseqüència, no es podrà fer una reducció de jornada al 75% sense el 
previ procés de selecció mitjançant convocatòria pública, en cas contrari, es 
generaria una situació de personal laboral indefinit no fix que prohibeix de 
forma expressa la LGPE 2017. 
 
Si l'Ajuntament i el jubilat acorden reduir encara més el percentatge de la seva 
jornada dins dels límits legals, però el rellevista no accepta el conseqüent 
augment de la seva jornada, l'Ajuntament ha de contractar per a això a un altre 
treballador d'iguals característiques (aturat o amb contracte de durada 
determinada en la pròpia empresa). De no complir amb tot l'anterior, no pot 
ampliar-se la quantia de la pensió de jubilació parcial (RD 1131/2002 art.12.2). 
 
 
Període de carència 
 
S'exigeix un període de cotització efectiva de 33 anys, inclosos els períodes 
cotitzats com a beneficiaris del subsidi d'atur de majors de 52/55 anys, i els 
considerats efectivament cotitzats per excedència per fill o familiar i per part. 
 
Hi ha una excepció respecte de les persones amb discapacitat en grau igual o 
superior al 33%, en aquest cas el període de cotització exigit és de 25 anys. 
 
Per al còmput del període de cotització requerit no es té en compte ni els dies-
quota, és a dir, la part proporcional per pagues extraordinàries, ni tampoc les 
possibles bonificacions per penositat o discapacitat. No obstant això, novament, 
si es computa com a cotitzat a la Seguretat Social a aquests exclusius efectes 
el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social 
substitutòria, amb el límit màxim d'un any. S'ha entès assimilat a aquestes el 
servei social femení obligatori que va ser creat pel Decret de 1937.10.07 i que 
va estar vigent fins al 1978.01.01 (TSJ País Basc 11-10-16, Rec 1821/16). 
 
S'entén per persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls hagi reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%. En tot cas, també els pensionistes 
de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat 
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de 
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
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incapacitat permanent per el servei o inutilitat. (DGINSS Instruccions 
2013.01.09). 
 
Cotització del jubilat parcial 
 
Sense perjudici de la reducció de jornada durant el període de gaudi de la 
jubilació parcial, empresa i treballador cotitzen per la base de cotització que, si 
escau, hagués correspost de seguir treballant aquest a jornada completa. 
 
No obstant això, la base de cotització a jornada completa s'aplica de manera 
gradual d'acord amb l'escala que estableix la LGSS disp.trans.10ª. L'escala es 
va iniciar el 2013 quan es va establir una base de cotització equivalent al 50% 
de la qual hagués correspost a jornada completa. Per cada any transcorregut a 
partir de l'any 2014 es va incrementar un 5% fins assolir l'any 2023 el 100% de 
la base de cotització que li hagués correspost a jornada completa. De manera 
que durant 2018 és d'un 75% i 2019 és d'un 80%. 
 
En cap cas el percentatge de base de cotització fixat per a cada exercici en 
l'escala esmentada pot resultar inferior al percentatge d'activitat laboral 
efectivament realitzada. 
 
Tramitació i efectes econòmics 
 
El treballador pot presentar la seva sol·licitud de jubilació parcial davant l'entitat 
gestora indicant la data prevista de la finalització del treball o, si escau, de 
reducció de la jornada, sempre amb una antelació màxima de 3 mesos 
respecte de tals dates. 
 
Tramitat l'expedient i abans de redactar la proposta de resolució, l'entitat 
gestora ha d'informar al sol·licitant si reuneix les condicions generals exigides 
per tenir dret a la pensió i, si escau, la quantia que pogués correspondre-li, 
perquè en un termini màxim de 10 dies formuli al·legacions i present els 
documents pertinents. 
El reconeixement del dret queda condicionat a la formalització del contracte de 
treball a temps parcial del jubilat i de ser necessari el de relleu. 
 
Els efectes econòmics de la pensió es produeixen l'endemà del fet causant, 
sempre que en aquesta data hagi entrat en vigor el contracte de treball a temps 
parcial i de ser necessari el de relleu, si la sol·licitud es presenta dins dels 3 
mesos anteriors o posteriors al moment del cessament en el treball que es 
realitzava i que és objecte de la reducció de jornada. 
 
Quan el que es pretén és la modificació dels percentatges reductors, els 
efectes del nou import de la pensió es produeixen en la data en què s'iniciï la 
nova jornada del jubilat i, si escau, del rellevista. 
 
Compatibilitat 
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Sobre aquesta qüestió cal assenyalar que la jubilació parcial és compatible: 
 
a) Amb el treball a temps parcial a l'empresa i, si escau, amb altres treballs a 
temps parcial anteriors a la jubilació sempre que no s'augmenti la seva jornada, 
o concertats amb posterioritat a la mateixa quan s'hagi cessat en els quals es 
venien realitzant abans en altres empreses sempre que no s'augmenti la 
durada de la jornada realitzada fins aleshores. 
b) Amb la pensió de viduïtat, amb la prestació per desocupació que pogués 
generar la pèrdua involuntària del treball parcial i amb altres prestacions 
substitutòries de les retribucions, com la IT, corresponents als treballs a temps 
parcial anteriors a la pròpia jubilació. 
 
 
La jubilació parcial és incompatible amb les pensions d'incapacitat permanent 
absoluta, gran invalidesa i incapacitat permanent total de la mateixa feina que 
pretengui seguir realitzant-se. També és incompatible amb una altra prestació 
de jubilació que correspongués a una altra activitat diferent. 
 
Contracte de relleu requisits: 
 
1. Celebrar amb un treballador en situació de desocupació o que tingui 
concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. 
2. Si la reducció arriba al 75%, el contracte de relleu s'ha de concertar a 
jornada completa i amb durada indefinida. Amb caràcter general, NO es pot 
celebrar en una administració pública perquè es generaria una situació de facto 
d'indefinit no fix, prohibida per la LGPE de l'exercici 2017. L'única excepció a 
aquest fet, seria la seva incorporació amb caràcter fix, previ compliment dels 
requisits de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat. 
3. Correspondència entre les bases de cotització. La base de cotització del 
rellevista serà igual o superior al 65% de la mitjana de les bases de cotització 
dels últims sis mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació 
parcial. 
 
Canvis respecte a la normativa anterior, és a dir, la d'aplicació fins 31/12/2012 
amb la disposició transitòria aprovada al març de 2013: 
 
• Augmenta l'edat mínima i els períodes de cotització per accedir a la jubilació 
parcial anticipada. 
• La reducció de jornada se situa amb caràcter general, entre un 25 i un 50%. 
Es pot arribar a la reducció del 75%, sempre que el rellevista es contracti amb 
caràcter indefinit, la qual cosa, augmenta els costos fixos de les partides de 
personal. 
• Augmenta el percentatge de la quota patronal i obrera del Jubilat parcial que 
el 2018 i 19 ja és d'un 75% i 80% respectivament de la cotització a jornada 
completa, amb independència de la jornada real que faci el treballador jubilat 
parcial. Per tant, també augmenten els costos de les partides de personal. 



 

29 
 

 
Per tant, a la vista de tot el que ha estat exposat i comprovat que el sol·licitant 
compleix amb els requisits per a sol·licitar la jubilació parcial anticipada,  
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, 
 
Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  de 
tramitar la sol·licitud de jubilació parcial anticipada del sol·licitant amb la 
reducció del 50% de la jornada. 
 
Segon. Comunicar al treballador que s’inicia l’expedient corresponent per 
poder compatibilitzar la jubilació parcial i la contractació del corresponent 
rellevista. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat. 
 

 
 

Sisè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUBILACIÓ PARCIAL ANTICIPADA 
DEL TREBALLADOR JMVS    
 
Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA 
Expedient:  2017/1466 32 RRHH  
Contingut: JUBILACIÓ PARCIAL ANTICIPADA DEL TREBALLADOR JMVS 
 
El treballador de l’Ajuntament José María Vivas Santos ha sol·licitat la seva 
jubilació parcial al 75% de la seva jornada laboral.  
 
Els requisits necessaris per tal de poder optar a la jubilació parcial anticipada 
són els següents: 
 

1. Ser treballador a temps complet. 
2. Acreditació d'una edat mínima. 
3. Acreditació d'una antiguitat a l'empresa. 
4. Reducció de jornada en determinada proporció. 
5. Acreditació d'un període de carència. 
6. Celebració d'un contracte de relleu. 
7. Cotització del jubilat parcial. 
 
Amb caràcter general l'edat d'accés ja no és en tot cas la de 61 anys, sinó que 
depèn dels períodes cotitzats en el moment del fet causant en una escala 
d'edats que va de l'any 2013-2027 i que es reflecteix en la pròpia Llei General 
de la Seguretat Social (LGSS / 94 art.166.2.a)). 
 
En aquest supòsit, l’edat exigida i períodes cotitzats necessaris serien els 
següents: 
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Any del fet 
causant 

Edat exigida segons períodes 
cotitzats en el moment del fet 

causant 

Edat exigida amb 33 anys 
cotitzats en el moment del fet 

causant  

2018 61 i 6 mesos 
34 anys i 6 mesos o 
més 

62 anys 

 
Antiguitat en l'empresa 
 
El treballador que pretengui jubilar-se parcialment ha d'acreditar que ha prestat 
serveis en una empresa durant un període mínim que abasti els 6 anys 
immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, es 
computa l'antiguitat acreditada a l'empresa anterior a la que s'està vinculat en el 
moment de la jubilació si ha intervingut una successió d'empresa (ET art.44), o 
quan s'acredita tal antiguitat en empreses pertanyents al mateix grup. 
 
Reducció de jornada 
 
La normativa vigent estableix que els treballadors han de reduir jornada entre: 
un mínim del 25% i un màxim del 50%. Permetent-se fins i tot una reducció 
màxima del 75% si el treballador rellevista és contractat a jornada completa 
mitjançant un contracte de durada indefinida. En el cas de les administracions 
públiques això comporta una contractació fixa. 
 
En conseqüència, no es podrà fer una reducció de jornada al 75% sense el 
previ procés de selecció mitjançant convocatòria pública, en cas contrari, es 
generaria una situació de personal laboral indefinit no fix que prohibeix de 
forma expressa la LGPE 2017. 
 
Si l'Ajuntament i el jubilat acorden reduir encara més el percentatge de la seva 
jornada dins dels límits legals, però el rellevista no accepta el conseqüent 
augment de la seva jornada, l'Ajuntament ha de contractar per a això a un altre 
treballador d'iguals característiques (aturat o amb contracte de durada 
determinada en la pròpia empresa). De no complir amb tot l'anterior, no pot 
ampliar-se la quantia de la pensió de jubilació parcial (RD 1131/2002 art.12.2). 
 
 
Període de carència 
 
S'exigeix un període de cotització efectiva de 33 anys, inclosos els períodes 
cotitzats com a beneficiaris del subsidi d'atur de majors de 52/55 anys, i els 
considerats efectivament cotitzats per excedència per fill o familiar i per part. 
 
Hi ha una excepció respecte de les persones amb discapacitat en grau igual o 
superior al 33%, en aquest cas el període de cotització exigit és de 25 anys. 
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Per al còmput del període de cotització requerit no es té en compte ni els dies-
quota, és a dir, la part proporcional per pagues extraordinàries, ni tampoc les 
possibles bonificacions per penositat o discapacitat. No obstant això, novament, 
si es computa com a cotitzat a la Seguretat Social a aquests exclusius efectes 
el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social 
substitutòria, amb el límit màxim d'un any. S'ha entès assimilat a aquestes el 
servei social femení obligatori que va ser creat pel Decret de 1937.10.07 i que 
va estar vigent fins al 1978.01.01 (TSJ País Basc 11-10-16, Rec 1821/16). 
 
S'entén per persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls hagi reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%. En tot cas, també els pensionistes 
de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat 
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de 
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per el servei o inutilitat. (DGINSS Instruccions 
2013.01.09). 
 
Cotització del jubilat parcial 
 
Sense perjudici de la reducció de jornada durant el període de gaudi de la 
jubilació parcial, empresa i treballador cotitzen per la base de cotització que, si 
escau, hagués correspost de seguir treballant aquest a jornada completa. 
 
No obstant això, la base de cotització a jornada completa s'aplica de manera 
gradual d'acord amb l'escala que estableix la LGSS disp.trans.10ª. L'escala es 
va iniciar el 2013 quan es va establir una base de cotització equivalent al 50% 
de la qual hagués correspost a jornada completa. Per cada any transcorregut a 
partir de l'any 2014 es va incrementar un 5% fins assolir l'any 2023 el 100% de 
la base de cotització que li hagués correspost a jornada completa. De manera 
que durant 2018 és d'un 75% i 2019 és d'un 80%. 
 
En cap cas el percentatge de base de cotització fixat per a cada exercici en 
l'escala esmentada pot resultar inferior al percentatge d'activitat laboral 
efectivament realitzada. 
 
Tramitació i efectes econòmics 
 
El treballador pot presentar la seva sol·licitud de jubilació parcial davant l'entitat 
gestora indicant la data prevista de la finalització del treball o, si escau, de 
reducció de la jornada, sempre amb una antelació màxima de 3 mesos 
respecte de tals dates. 
 
Tramitat l'expedient i abans de redactar la proposta de resolució, l'entitat 
gestora ha d'informar al sol·licitant si reuneix les condicions generals exigides 
per tenir dret a la pensió i, si escau, la quantia que pogués correspondre-li, 
perquè en un termini màxim de 10 dies formuli al·legacions i present els 
documents pertinents. 
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El reconeixement del dret queda condicionat a la formalització del contracte de 
treball a temps parcial del jubilat i de ser necessari el de relleu. 
 
Els efectes econòmics de la pensió es produeixen l'endemà del fet causant, 
sempre que en aquesta data hagi entrat en vigor el contracte de treball a temps 
parcial i de ser necessari el de relleu, si la sol·licitud es presenta dins dels 3 
mesos anteriors o posteriors al moment del cessament en el treball que es 
realitzava i que és objecte de la reducció de jornada. 
 
Quan el que es pretén és la modificació dels percentatges reductors, els 
efectes del nou import de la pensió es produeixen en la data en què s'iniciï la 
nova jornada del jubilat i, si escau, del rellevista. 
 
Compatibilitat 
 
Sobre aquesta qüestió cal assenyalar que la jubilació parcial és compatible: 
 
a) Amb el treball a temps parcial a l'empresa i, si escau, amb altres treballs a 
temps parcial anteriors a la jubilació sempre que no s'augmenti la seva jornada, 
o concertats amb posterioritat a la mateixa quan s'hagi cessat en els quals es 
venien realitzant abans en altres empreses sempre que no s'augmenti la 
durada de la jornada realitzada fins aleshores. 
b) Amb la pensió de viduïtat, amb la prestació per desocupació que pogués 
generar la pèrdua involuntària del treball parcial i amb altres prestacions 
substitutòries de les retribucions, com la IT, corresponents als treballs a temps 
parcial anteriors a la pròpia jubilació. 
 
 
La jubilació parcial és incompatible amb les pensions d'incapacitat permanent 
absoluta, gran invalidesa i incapacitat permanent total de la mateixa feina que 
pretengui seguir realitzant-se. També és incompatible amb una altra prestació 
de jubilació que correspongués a una altra activitat diferent. 
 
Contracte de relleu requisits: 
 
1. Celebrar amb un treballador en situació de desocupació o que tingui 
concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. 
2. Si la reducció arriba al 75%, el contracte de relleu s'ha de concertar a 
jornada completa i amb durada indefinida. Amb caràcter general, NO es pot 
celebrar en una administració pública perquè es generaria una situació de facto 
d'indefinit no fix, prohibida per la LGPE de l'exercici 2017. L'única excepció a 
aquest fet, seria la seva incorporació amb caràcter fix, previ compliment dels 
requisits de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat. 
3. Correspondència entre les bases de cotització. La base de cotització del 
rellevista serà igual o superior al 65% de la mitjana de les bases de cotització 
dels últims sis mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació 
parcial. 



 

33 
 

 
Canvis respecte a la normativa anterior, és a dir, la d'aplicació fins 31/12/2012 
amb la disposició transitòria aprovada al març de 2013: 
 
• Augmenta l'edat mínima i els períodes de cotització per accedir a la jubilació 
parcial anticipada. 
• La reducció de jornada se situa amb caràcter general, entre un 25 i un 50%. 
Es pot arribar a la reducció del 75%, sempre que el rellevista es contracti amb 
caràcter indefinit, la qual cosa, augmenta els costos fixos de les partides de 
personal. 
• Augmenta el percentatge de la quota patronal i obrera del Jubilat parcial que 
el 2018 i 19 ja és d'un 75% i 80% respectivament de la cotització a jornada 
completa, amb independència de la jornada real que faci el treballador jubilat 
parcial. Per tant, també augmenten els costos de les partides de personal. 
 
Per tant, a la vista de tot el que ha estat exposat i comprovat que el sol·licitant 
compleix amb els requisits per a sol·licitar la jubilació parcial anticipada,  
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, 
 
Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  de 
tramitar la sol·licitud de jubilació parcial anticipada del sol·licitant amb la 
reducció del 50% de la jornada. 
 
Segon. Comunicar al treballador que s’inicia l’expedient corresponent per 
poder compatibilitzar la jubilació parcial i la contractació del corresponent 
rellevista. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 

 
 

Setè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUBILACIÓ PARCIAL 50% 
TREBALLADOR L.C.S    
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: RECURSOS HUMANS (RRHH) 
Expedient:  2017/1465 88 RRHH  
Contingut: JUBILACIÓ PARCIAL ANTICIPADA 50% TREBALLADOR L.C.S 
 
El treballador de l’Ajuntament Lluís Casas Sanabra ha sol·licitat la seva 
jubilació parcial al 50% de la seva jornada laboral.  
 
Els requisits necessaris per tal de poder optar a la jubilació parcial anticipada 
són els següents: 
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1. Ser treballador a temps complet. 
2. Acreditació d'una edat mínima. 
3. Acreditació d'una antiguitat a l'empresa. 
4. Reducció de jornada en determinada proporció. 
5. Acreditació d'un període de carència. 
6. Celebració d'un contracte de relleu. 
7. Cotització del jubilat parcial. 
 
Amb caràcter general l'edat d'accés ja no és en tot cas la de 61 anys, sinó que 
depèn dels períodes cotitzats en el moment del fet causant en una escala 
d'edats que va de l'any 2013-2027 i que es reflecteix en la pròpia Llei General 
de la Seguretat Social (LGSS / 94 art.166.2.a)). 
 
En aquest supòsit, l’edat exigida i períodes cotitzats necessaris serien els 
següents: 
 

Any del fet 
causant 

Edat exigida segons períodes 
cotitzats en el moment del fet 

causant 

Edat exigida amb 33 anys 
cotitzats en el moment del fet 

causant  

2018 61 i 6 mesos 
34 anys i 6 mesos o 
més 

62 anys 

 
Antiguitat en l'empresa 
 
El treballador que pretengui jubilar-se parcialment ha d'acreditar que ha prestat 
serveis en una empresa durant un període mínim que abasti els 6 anys 
immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, es 
computa l'antiguitat acreditada a l'empresa anterior a la que s'està vinculat en el 
moment de la jubilació si ha intervingut una successió d'empresa (ET art.44), o 
quan s'acredita tal antiguitat en empreses pertanyents al mateix grup. 
 
Reducció de jornada 
 
La normativa vigent estableix que els treballadors han de reduir jornada entre: 
un mínim del 25% i un màxim del 50%. Permetent-se fins i tot una reducció 
màxima del 75% si el treballador rellevista és contractat a jornada completa 
mitjançant un contracte de durada indefinida. En el cas de les administracions 
públiques això comporta una contractació fixa. 
 
En conseqüència, no es podrà fer una reducció de jornada al 75% sense el 
previ procés de selecció mitjançant convocatòria pública, en cas contrari, es 
generaria una situació de personal laboral indefinit no fix que prohibeix de 
forma expressa la LGPE 2017. 
 
Si l'Ajuntament i el jubilat acorden reduir encara més el percentatge de la seva 
jornada dins dels límits legals, però el rellevista no accepta el conseqüent 
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augment de la seva jornada, l'Ajuntament ha de contractar per a això a un altre 
treballador d'iguals característiques (aturat o amb contracte de durada 
determinada en la pròpia empresa). De no complir amb tot l'anterior, no pot 
ampliar-se la quantia de la pensió de jubilació parcial (RD 1131/2002 art.12.2). 
 
 
Període de carència 
 
S'exigeix un període de cotització efectiva de 33 anys, inclosos els períodes 
cotitzats com a beneficiaris del subsidi d'atur de majors de 52/55 anys, i els 
considerats efectivament cotitzats per excedència per fill o familiar i per part. 
 
Hi ha una excepció respecte de les persones amb discapacitat en grau igual o 
superior al 33%, en aquest cas el període de cotització exigit és de 25 anys. 
 
Per al còmput del període de cotització requerit no es té en compte ni els dies-
quota, és a dir, la part proporcional per pagues extraordinàries, ni tampoc les 
possibles bonificacions per penositat o discapacitat. No obstant això, novament, 
si es computa com a cotitzat a la Seguretat Social a aquests exclusius efectes 
el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social 
substitutòria, amb el límit màxim d'un any. S'ha entès assimilat a aquestes el 
servei social femení obligatori que va ser creat pel Decret de 1937.10.07 i que 
va estar vigent fins al 1978.01.01 (TSJ País Basc 11-10-16, Rec 1821/16). 
 
S'entén per persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls hagi reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%. En tot cas, també els pensionistes 
de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat 
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de 
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per el servei o inutilitat. (DGINSS Instruccions 
2013.01.09). 
 
Cotització del jubilat parcial 
 
Sense perjudici de la reducció de jornada durant el període de gaudi de la 
jubilació parcial, empresa i treballador cotitzen per la base de cotització que, si 
escau, hagués correspost de seguir treballant aquest a jornada completa. 
 
No obstant això, la base de cotització a jornada completa s'aplica de manera 
gradual d'acord amb l'escala que estableix la LGSS disp.trans.10ª. L'escala es 
va iniciar el 2013 quan es va establir una base de cotització equivalent al 50% 
de la qual hagués correspost a jornada completa. Per cada any transcorregut a 
partir de l'any 2014 es va incrementar un 5% fins assolir l'any 2023 el 100% de 
la base de cotització que li hagués correspost a jornada completa. De manera 
que durant 2018 és d'un 75% i 2019 és d'un 80%. 
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En cap cas el percentatge de base de cotització fixat per a cada exercici en 
l'escala esmentada pot resultar inferior al percentatge d'activitat laboral 
efectivament realitzada. 
 
Tramitació i efectes econòmics 
 
El treballador pot presentar la seva sol·licitud de jubilació parcial davant l'entitat 
gestora indicant la data prevista de la finalització del treball o, si escau, de 
reducció de la jornada, sempre amb una antelació màxima de 3 mesos 
respecte de tals dates. 
 
Tramitat l'expedient i abans de redactar la proposta de resolució, l'entitat 
gestora ha d'informar al sol·licitant si reuneix les condicions generals exigides 
per tenir dret a la pensió i, si escau, la quantia que pogués correspondre-li, 
perquè en un termini màxim de 10 dies formuli al·legacions i present els 
documents pertinents. 
El reconeixement del dret queda condicionat a la formalització del contracte de 
treball a temps parcial del jubilat i de ser necessari el de relleu. 
 
Els efectes econòmics de la pensió es produeixen l'endemà del fet causant, 
sempre que en aquesta data hagi entrat en vigor el contracte de treball a temps 
parcial i de ser necessari el de relleu, si la sol·licitud es presenta dins dels 3 
mesos anteriors o posteriors al moment del cessament en el treball que es 
realitzava i que és objecte de la reducció de jornada. 
 
Quan el que es pretén és la modificació dels percentatges reductors, els 
efectes del nou import de la pensió es produeixen en la data en què s'iniciï la 
nova jornada del jubilat i, si escau, del rellevista. 
 
Compatibilitat 
 
Sobre aquesta qüestió cal assenyalar que la jubilació parcial és compatible: 
 
a) Amb el treball a temps parcial a l'empresa i, si escau, amb altres treballs a 
temps parcial anteriors a la jubilació sempre que no s'augmenti la seva jornada, 
o concertats amb posterioritat a la mateixa quan s'hagi cessat en els quals es 
venien realitzant abans en altres empreses sempre que no s'augmenti la 
durada de la jornada realitzada fins aleshores. 
b) Amb la pensió de viduïtat, amb la prestació per desocupació que pogués 
generar la pèrdua involuntària del treball parcial i amb altres prestacions 
substitutòries de les retribucions, com la IT, corresponents als treballs a temps 
parcial anteriors a la pròpia jubilació. 
 
 
La jubilació parcial és incompatible amb les pensions d'incapacitat permanent 
absoluta, gran invalidesa i incapacitat permanent total de la mateixa feina que 
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pretengui seguir realitzant-se. També és incompatible amb una altra prestació 
de jubilació que correspongués a una altra activitat diferent. 
 
Contracte de relleu requisits: 
 
1. Celebrar amb un treballador en situació de desocupació o que tingui 
concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada. 
2. Si la reducció arriba al 75%, el contracte de relleu s'ha de concertar a 
jornada completa i amb durada indefinida. Amb caràcter general, NO es pot 
celebrar en una administració pública perquè es generaria una situació de facto 
d'indefinit no fix, prohibida per la LGPE de l'exercici 2017. L'única excepció a 
aquest fet, seria la seva incorporació amb caràcter fix, previ compliment dels 
requisits de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat. 
3. Correspondència entre les bases de cotització. La base de cotització del 
rellevista serà igual o superior al 65% de la mitjana de les bases de cotització 
dels últims sis mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació 
parcial. 
 
Canvis respecte a la normativa anterior, és a dir, la d'aplicació fins 31/12/2012 
amb la disposició transitòria aprovada al març de 2013: 
 
• Augmenta l'edat mínima i els períodes de cotització per accedir a la jubilació 
parcial anticipada. 
• La reducció de jornada se situa amb caràcter general, entre un 25 i un 50%. 
Es pot arribar a la reducció del 75%, sempre que el rellevista es contracti amb 
caràcter indefinit, la qual cosa, augmenta els costos fixos de les partides de 
personal. 
• Augmenta el percentatge de la quota patronal i obrera del Jubilat parcial que 
el 2018 i 19 ja és d'un 75% i 80% respectivament de la cotització a jornada 
completa, amb independència de la jornada real que faci el treballador jubilat 
parcial. Per tant, també augmenten els costos de les partides de personal. 
 
Per tant, a la vista de tot el que ha estat exposat i comprovat que el sol·licitant 
compleix amb els requisits per a sol·licitar la jubilació parcial anticipada,  
 
Per tant, s’acorda, per unanimitat, 
 
Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  de 
tramitar la sol·licitud de jubilació parcial demanada. 
 
Segon. Comunicar al treballador que s’inicia l’expedient corresponent per 
poder compatibilitzar la jubilació parcial i la contractació del corresponent 
rellevista. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat. 
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Vuitè.- APROVACIÓ, SI ESCAU, AUTORITZACIÓ DE LA CURSA ULTRA TRAIL 
MONTNEGRE-CORREDOR    
 

Identificació de l’expedient :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MOBILITAT 
Expedient:  2018/92 79 GENSVM  
Contingut: CURSA ULTRA TRAIL MONTNEGRE-CORREDOR 
 
Fets 
 
VISTA la sol·licitud de PERE TUTUSAUS CINCA, en representació de: Besttrail 

SL, amb domicili en el C/ Sant Sadurní, 9  1 1a de 08302 Mataró, (R/E: 

8180/17), en que demana autorització per passar pel nostre terme municipal, 

amb motiu de la ULTRA TRAIL MONTNEGRE CORREDOR, el proper dia 3 i 4 

de febrer de 2018,  

En data 25 de gener de 2018, el Cap de la Policia Local emet el següent 

informe al respecte: 

“L’ORDENANÇA NÚMERO 25: ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT, en el seu Article 2n.- D'acord amb allò establert als 

articles 7 i 19 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 

viària aprovada per RDL 339/1990, de 2 de març, l'Ajuntament de Sant Vicenç 

de Montalt té les següents competències sobre les vies urbanes de la seva 

titularitat: 

d) L'autorització de proves esportives quan discorrin íntegrament i exclusiva pel 

nucli urbà, exceptuades les travesseres.” 

.- Que segons el traçat de la cursa, mitjançant el croquis i fotografia que ens 

feu arribar, tot i que una petita part passa per Sant Vicenç de Montalt, estem 

parlant d’una zona de muntanya exclusivament privada i, per tant, 

l’ajuntament no pot autoritzar una cursa que transcorri per un indret que no 

és de la seva titularitat. En tot cas, haurà de comunicar la prova esportiva 

als titulars de les finques afectades. Tot i així, us demanem que sigueu 

respectuosos amb el medi natural. 

A la vista de tot el que ha estat exposat,  

La Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat: 

Primer.- Desestimar la sol·licitud de la prova esportiva sol·licitada ja que el 

tram de la mateixa transcorre per una propietat privada i aquest Ajuntament no 

és competent per autoritzar-la. 



 

39 
 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a la Regidoria de Mobilitat i a la 

Policia Local. 

 

 
Novè.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
No es tracta cap tema en aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 
 
Desè.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No es formulen ni precs ni preguntes. 
 

 
 
 
Finalment, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a 
secretària, aquesta acta. 
 
La Secretària                         Vist i plau,    
       El President   
 


