ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter
JGL2021000017
Sessió Ordinària
27 de juliol de 2021
18:30 – 19:00 hores
Sala de la Junta de Govern Local

Hi assisteixen:
Alcalde:
Tinents d’Alcalde:

Roger Corominas Berloso
Roser Montané i Tardà
Joan Moreno i Parés
Núria Arrebola i Gómez
Roger Canadell i Rusiñol

Secretària-Interventora (RDGAL 02/07/2020):

Núria López Rodríguez

Han Excusat la seva absència:

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de
Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 13 juliol de 2021
2.- GOVERNACIÓ
2.1.- Proposta d’acord relatiu a l’aprovació calendari de vacances personal funcionari i
laboral de nova incorporació
2.2.- Proposta d’acord de modificació de la proposta de contractació d’un lloc de treball de
tècnic/a d’ocupació de suport en el marc de les mesures de suport de la Diputació de
Barcelona als serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma Telemàtica Xaloc
2.3.- Proposta d’acord referent a l’Adhesió de l’Ajuntament de Roda a l’Acord Marc de
subministrament elèctric de l’ACM-CCDL . EXP. 1376-000007-2021 (X2021001586)
2.4.- Proposta d’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Roda de Ter a la tercera pròrroga del
contracte basat 2018.02-d1 en l’Acord Marc de subministrament de gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya EXP. 1376-00008-2021 (X2021001748)

3.- HISENDA
3.1.- Proposta relativa a l’aprovació de factures d’import superior a 3.000,00 euros
3.2.- Proposta relativa a l’aprovació de l'atorgament de subvencions a les entitats de salut,
any 2021. EXP. 2244-000067-2021 (X2021001782)
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.1.- Proposta d'acord d'atorgament subvenció directa fundació privada l'esquerda
4.2.- Proposta relativa a l'aprovació de l 'atorgament de subvenció a l'entitat Eskerdats
Assemblea de Joves de Roda de Ter, any 2021. exp. 2244-000050-2021 (X2021001005)
4.3.- Proposta relativa a l'aprovació de l'atorgament de subvenció a les entitats de
benestar social any 2021. exp. 2244-000066-2021 (X2021001775)

Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2021
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.0.- GOVERNACIÓ
2.1.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE VACANCES PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL DE NOVA INCORPORACIÓ (A.RECHE)
Vist el calendari laboral de l’any 2021 i al pla de vacances 2021 aprovat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 23 de març de 2021.
Vistes les propostes de calendaris presentades pels treballadors de nova incorporació, i
que estan adjuntes en l’expedient 1503-000001-2021 (X2021000004).
D’acord amb el que s’estableix en el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral
de l’Ajuntament de Roda de Ter subscrit pels representants de l’empresa i pels dels
seus treballadors el dia 14 de febrer de 2006 publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4705 – 25 de 25 d’agost de 2006, atenent a
l’establert en el capítol V del títol III del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre relatiu al
dret a la jornada de treball, permisos i vacances, i a la legislació laboral d’aplicació.
Examinada la documentació que consta a l’expedient 1503-000001-2021
(X2021000004) i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1 h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR, amb caràcter general, el pla de vacances de l'any 2021 per al
personal de nova incorporació al servei d'aquest Ajuntament, d’acord amb les
proposta de l’Anna Reche que consta incorporada en l’expedient Expedient: 1503000001-2021 (X2021000004).
Segon.- NOTIFICAR el present acord als representants de personal i al e-taulell de la
corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.2.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ DE SUPORT EN EL MARC DE LES MESURES DE
SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ALS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ QUE
UTILITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC
Segons acord de la Junta de Govern del 25/05/2021 es va aprovar les bases
reguladores del procés selectiu per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a
d’ocupació de suport, en el marc de les mesures de suport de la Diputació de
Barcelona als serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc i
convocar les proves selectives per a la contractació d’un tècnic/a de suport al servei
local d’ocupació, així com el cost de la contractació d’un tècnic/a d’ocupació de suport
al servei local d’ocupació d’acord amb el següent detall:
Lloc de treball

Salari mensual Jornada Salari
brut
brut
total
Tècnic adscrit al servei 1.761,95
80%
13.471,85
d’ocupació local (laboral (incloent
A2)
pagues extres)

Termini
de
contractació
21/06/2021
20/12/2021

Segons l’informe tècnic, el procés de selecció s’ha allargat i no es podrà fer la
contractació fins el 23/08/2021, i per això es proposa modificar les condicions laboral
aprovades per les que es detallen tot seguit:
Lloc de treball

Salari mensual Jornada Cost total
brut
Tècnic suport al servei 2102,44
100%
11942,99
d’ocupació local (laboral (incloent
A2)
pagues extres)

Termini
de
contractació
23/08/2021
31/12/2021

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR la modificació del cost de la contractació d’un tècnic/a d’ocupació
de suport al servei local d’ocupació d’acord amb el següent detall:
Lloc de treball

Salari mensual Jornada Cost total
brut
Tècnic suport al servei 2102,44
100%
11942,99
d’ocupació local (laboral (incloent
A2)
pagues extres)

Termini
de
contractació
23/08/2021
31/12/2021

Resultat: Aprovat per unanimitat

2.3.- ACORD REFERENT A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER AL
CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).
EXP. 1376-000007-2021 (X2021001586)
Antecedents.L’Ajuntament de Roda de Ter es troba adherit a l’Acord Marc de subministrament
elèctric de l’ACM-CCDL segons acord de la Junta de Govern Local de data 13 de
desembre de 2016.
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de
data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.

En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior
a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert
per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans
relacionades.
Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives
particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a
l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant
el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord
marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va
obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les
taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per
tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA
CLIENTES SAU pel lot 3.
En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Vist l’informe de necessitats que consta a l’expedient.
Vistos l’informe de secretaria en relació al procediment legalment establert i
d’intervenció de fiscalització prèvia, ambdós de data 23 de juliol de 2021.
FONAMENTS DE DRET.






Els articles 36.1, 218 a 222, 227 i 228 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera
i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
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
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 (articles vigents després
de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009).
Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la Contractació de l'Acord marc
aprovats per resolució de Presidència núm. 30/2020 del Consorci Català per





Desenvolupament Local, de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 21 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les Bases del
Règim Local i l’article 52 i ss. 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 resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de
funcionament i competències de les entitats locals.

D’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a
la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Roda de Ter al contracte 2019.03-D1
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2019.03) del Consorci Català per Desenvolupament Local, per
una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021.
L’aprovació de les prorrogues previstes en l’Acord Marc, i que són per tres períodes
més de 12 mesos cadascun, s’aprovaran abans de la finalització del contracte, si
s’escau.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa ENDESA ENERGIA SAU el contracte
administratiu de subministrament d’energia elèctrica derivat de l’Acord marc
anteriorment citat pels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament
de Roda de Ter, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte:
Ens Local

CIF

CUPS

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER

P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H

ES0031448526017001KB0F
ES0031446455730001KM0F
ES0031448579722001SB0F
ES0031446453874001DJ0F
ES0031446455809001YT0F
ES0031446456021001TD0F
ES0031448048449001CD0F
ES0031446453964001NZ0F
ES0031446455715001JR0F

Tarifa
(*)
3.0A
2.0A
3.0A
2.0A
2.0A
2.0A
2.0DHA
2.0A
2.0A

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER
AJUNTAMENT DE RODA DE TER

P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H
P0818200H

ES0031446455734001BA0F
ES0031448286506001WV0F
ES0031448434286001DA0F
ES0031446456293020MF0F
ES0031446444780001BY0F
ES0031446447929001MF0F
ES0031446455768001VD0F
ES0031446453965001XW0F
ES0031448473484001QT0F
ES0031446450758001RF0F
ES0031446447946001PX0F
ES0031448041768001DA0F
ES0031448091994001JY0F
ES0031448262551001JT0F
ES0031448429912001EM0F
ES0031446456179001SE0F
ES0031446455735001PZ0F
ES0031448231699001GQ0F
ES0031446449335001RV0F
ES0031446450779001VP0F
ES0031446456295001EX0F
ES0031448044513001DE0F
ES0031446453924001KB0F
ES0031448392397001AY0F
ES0031446454818001KR0F
ES0031446455521001LY0F
ES0031448026884001YQ0F
ES0031448119327001VJ0F
ES0031446444759001HM0F
ES0031446449334001GY0F
ES0031446455261001FK0F
ES0031446456001001GL0F
ES0031446451893001ZA0F
ES0031448309438001LM0F
ES0031448231698001FM0F
ES0031446449336001EM0F
ES0031448015925001LX0F
ES0031446456422001RG0F
ES0031446454144001HQ0F
ES0031446453966001FJ0F
ES0031446463091001LQ0F
ES0031446444723001VT0F

2.0A
2.0A
2.0A
2.0A
2.0A
2.0A
2.0A
2.0DHA
2.1A
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.1DHA
2.0DHA
2.1DHA
2.0DHA
2.1DHA

AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031446455523001ZM0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031446450757001AL0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448226379001BP0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031446449333001YH0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031446453962001VS0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448271697001HG0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448270770001DL0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031446453963001SA0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031446454773001LN0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448489284001PN0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448260378001HV0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448511031001TY0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448522959001GE0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0031448524239001CA0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0113000051941908GQ0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0113000052297695VQ0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0113000053397990QZ0F
AJUNTAMENT DE RODA DE TER P0818200H ES0113000051964363ST0F
*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A

3.0A
3.0A
2.1DHA
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
3.0A
2.0DHA
2.1A
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA
2.0DHA

Tercer.- ESTABLIR que les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són
en tot moment les publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les
actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades
el 24 de novembre de 2020 i que els preus del contracte seran actualitzats, d’acord
amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars del
procediment derivat (Exp.2019.03 D1). Tanmateix, els preus del terme de potència,
d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació vigent.
Quart.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa per import de 170.000€ que
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any en curs 2021, amb càrrec a la
partida pressupostària núm.: 05.165.221.00. i a la corresponent del pressupost
municipal de 2022.
Cinquè.- L’execució del contracte s’ha de sotmetre a la condició suspensiva
d’existència del crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades
d’aquest contracte als exercicis corresponents.
Atès que la formalització de la pròrroga del contracte comportaria despesa de caràcter
plurianual, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que per a cada
exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l’article
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març).

Sisè.- FACULTAR a l’Aclalde per a realitzar les actuacions que siguin necessàries per
desplegament i execució dels presents acords.
Setè.- - NOMENAR com a persona responsable del contracte per part d’aquest
Ajuntament, als efectes d’interlocució amb el Consorci Català de Desenvolupament
Local i l’empresa Endesa Energia SAU per a la realització de gestions i resolució
d’incidències en l’execució del contracte, a la persona que realitzi les funcions
d’enginyer municipal.
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU, empresa adjudicatària de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Novè.- DONAR TRASLLAT de l’adopció d’aquest acord al Consorci Català de
Desenvolupament Local i a l’Associació Catalana de Municipis, així com a la resta
d’interessats que s’escaigui.
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.4.- ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER A LA TERCERA
PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA EXP. 1376-00008-2021 (X2021001748)
Antecedents.L’Ajuntament de Roda de Ter es troba adherit a l’Acord Marc de subministrament de
gas natural de l’ACM-CCDL segons Ple en Sessió ordinària el dia 25 de setembre de
2018.
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i
Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
(ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la
Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGÍA, SAU.

Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat
anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com
la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el
quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost
de 2018.
En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019.
En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.
En data 21 d’abril de 2021, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la tercera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
Vist l’informe de necessitats que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET




Els articles 36.1, 218 a 222, 227 i 228 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera
i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
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









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 (articles vigents després
de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009).
Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència
núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Article 21 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les Bases del
Règim Local i l’article 52 i ss. 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 resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de
funcionament i competències de les entitats locals.

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, i d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació
d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Roda de Ter a la tercera pròrroga del
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de
dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.
Segon.- NOTIFICAR l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia
SAU i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer .- DONAR trasllat a la intervenció municipal als efectes oportuns.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- HISENDA
3.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 3.000,00 EUROS
Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i
confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal
vigent, i el Decret de 16 de juny de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- Liquidació Gener Març presentada per Ajuntament de Manlleu, NIF P0811100G,
corresponent a explotació de la deixalleria municipal de Gener a Març per un import
de 4.642,88 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2.- ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER I
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS IMMUNITARIS PRIMARIS (ACADIP), ANY 2021.
EXP. 2244-000067-2021 (X2021001782)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupen l’Associació contra el càncer i l’Associació catalana de dèficits
immunitaris primaris (ACADIP) del municipi i que hi ha previst en el pressupost
municipal vigent consignació pressupostària per atorgar subvencions nominatives als
efectes de col·laborar amb les activitats que organitzen aquestes entitats.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària
10.311.480.00 i per una quantitat total de 1.900,00 euros amb el concepte de
subvencions Sanitat.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
FONAMENTS DE DRET
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde
a la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR la concessió de les subvencions a l’Associació contra el càncer i
Associació catalana de dèficits immunitaris primaris (ACADIP) relacionades a
continuació i per la quantitat indicada:
NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
APLICACIÓ
CENTRE
SUBVENCIONAT PRESSUPOSTÀRIA COST

Associació
Osona
contra el càncer
Associació Catalana de
Dèficits
Immunitaris
Primaris (ACADIP)

G61669131

1.500,00€

10.311.480.00

1001

G65008245

400,00€

10.311.480.00

1002

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:
1r) DESPESES SUBVENCIONABLES
Llistat de despeses elegibles
1. Adquisició de material o serveis específicament necessaris per a l'activitat i/o
l’administració de l’entitat o associació.
2. Despeses de farmaciola i material de protecció contra la covid-19.
3. Confecció de cartells, programes, impresos, etc., en suport paper o altres,
relatius a les activitats objecte de la subvenció.
4. Despeses d'assegurances de responsabilitat civil, accidents o mutualitats.
5. Despeses de lloguer d’instal·lacions o material necessaris per al
desenvolupament de les activitats objecte de subvenció.
6. Despeses relacionades amb actes de sanitat i salut: records, assegurances,
obsequis i refrigeri dels participants.
7. Despeses relacionades amb l’organització de trobades veïnals (dinars populars,
festes, celebracions comunitàries, etc.)
8. Despeses vinculades a activitats de formació o de difusió de sanitat i salut:
conferenciants, desplaçaments, honoraris, dietes, etc.
9. Despeses de personal de l’entitat: S’entenen per despeses de recursos humans
subvencionables
les
retribucions
al
personal
al
servei
de
l’entitat/associació/persona beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat
Social o assegurances de personal). Podran aportar-se com a documents
justificatius certificat emès pel secretari/a de l’entitat amb vistiplau del
president/a.

10. Despeses de tributs sempre i quan el beneficiari de la subvenció els aboni
efectivament. En cap cas es considerà despesa subvencionable els impostos
indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els
impostos personals sobre la renda.
11. Despeses relacionades amb els voluntaris de l'entitat: assegurança, equips de
protecció individual (EPI), dietes i quilometratge. Caldrà adjuntar el document
signat per ambdues parts denominat “Compromís de voluntariat” d'aquelles
persones de qui es presentin despeses.
Llistat de despeses no elegibles
No podran ser objecte de subvenció i per tant no es consideraran com a despeses
subvencionables les següents:
1. Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars, honoraris o dietes exclusives
per als càrrecs de l'entitat.
2. Sancions i multes.
3. Despeses de representació de càrrecs de l'entitat.
4. Cobraments amb caràcter lucratiu dels membres de les entitats o les juntes.
5. Compra d’obsequis (loteria, menjar, regals, etc.) amb destinació directa als
membres de l'entitat.

2n) REQUISITS







Dur a terme les activitats que li són pròpies al seu objecte social, subjecte a la
comprovació i organització per part de l’Ajuntament.
Notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura
organitzativa o càrrecs que es produeixi.
Presentar, dins l’exercici corresponent i obligatòriament abans del 31
d’octubre, els documents acreditatius de la justificació de l’aportació
econòmica, mitjançant les corresponents factures justificatives degudament
relacionades, la suma de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat.
Aportar declaració responsable sobre el compliment de l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Declarar que l’import del suport econòmic en cap cas podrà ser, aïllada o en
concurrència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superior al cost
de l’activitat subvencionada.

S’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE.
3r) OBLIGACIONS PER PART DE L’ENTITAT:
A-Justificar la subvenció mitjançant la següent documentació:

a) La fitxa justificativa de les despeses amb indicació detallada de l’activitat
realitzada i amb certificat de que es dona compliment a la finalitat de la
subvenció concedida. (fitxa Annexa I)
b) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
c) S'haurà d'aportar la factura detallada de les empreses subministradores.
S’adjunta model de JUSTIFICACIÓ.
B-Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que consten en
aquest document, en especial als relatius a l’adequada justificació de l’aportació
econòmica anual, i en tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 91 a 93 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
C-Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la
col·laboració de l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries especificades.
Quart. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR el pagament del 70% del total de les
subvencions concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després
presentació al registre de la corresponent declaració responsable degudament
signada, per part del president de l’entitat. El 30% restant es pagarà prèvia sol·licitud i
justificació del total de la despesa per part de l’entitat interessada, la qual s’haurà de
presentar obligatòriament abans del dia 31 d’octubre de 2021, mitjançant l’aportació
de factures justificatives degudament relacionades, la suma de les quals no podrà ser
inferior a l’import subvencionat.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la
signatura de tots els documents que calguin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció
municipal i al serveis corresponents.
Setè.- COMUNICAR la concessió de l’esmentat ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S’acorda per unanimitat la incorporació dels següents assumptes en l’ordre del dia,
atesa la necessitat i urgència de donar tràmit als procediments a què corresponen.

4.1.- ACORD DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA A LA FUNDACIÓ PRIVADA
L’ESQUERDA CORRESPONENT A L’ANY 2021. EXP. 2244-000016-2021 (X2021000483)
ANTECEDENTS DE FET
Atès que aquest ajuntament en els àmbits de la cultura, joventut, esports,
ensenyament i benestar social, per tal de col·laborar en les diferents activitats que
organitzen entitats de Roda de Ter, els atorga subvencions.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària amb
el concepte de subvenció a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA L’ESQUERDA per un import
de 25.000,00 euros.
Vist el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA L’ESQUERDA subscrit en
data 3 de setembre de 2018.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
Considerant que el 15 de febrer de 2021 la Fundació Privada L’Esquerda, mitjançant
registre d’entrada número E2021000786, sol·licita una bestreta per tal de fer front al
pagament a despeses dels propers mesos atès que les visites comentades que són una
via per a obtenir ingressos, han quedat molt reduïdes pels efectes de la COVID-19 i el
dia 16 de febrer d’enguany, mitjançant resolució d’alcaldia número 2021DECR000120
es va resoldre atorgar una bestreta a la Fundació Privada l’Esquerda amb CIF
G60532603 per un import de 6.000,00 euros.
Que, tanmateix, el 26 de maig de 2021 la Fundació Privada l’Esquerda, mitjançant
registre d’entrada número E2021003309, sol·licita una segona bestreta que fou resolta
el dia 26 de maig d’enguany, mitjançant resolució d’alcaldia número 2021DECR000331
per la qual es va atorgar una segona bestreta a la Fundació Privada l’Esquerda per un
import de 6.000,00 euros.
FONAMENTS DE DRET
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix
que el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència
competitiva i només es podran concedir de forma directa quan:




Estiguin previstes nominativament en el pressupost.
Quan vinguin imposades per l’administració o per una norma amb rang de llei.
Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres adequadament justificades que
dificultin la convocatòria pública.

L’article 28 de l’esmentada norma disposa que els convenis seran l’instrument habitual
per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
L’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia
justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte. No obstant estableix
a l’apartat 4 que quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui, es poden realitzar
pagaments a compte. Els abonaments a compte poden suposar la realització de
pagaments fraccionats que han de respondre al ritme d'execució de les accions
subvencionades, i s'han d'abonar per una quantia equivalent a la justificació
presentada.
D’acord amb l’article 30 de la llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant
factures i altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu
apartat sisè ens diu que l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció
implicarà el reintegrament de la mateixa.
L’òrgan competent d’aprovació de la despesa és la Junta de Govern Local, tal i com
estableix l’article 27 de les bases d’execució del pressupost en relació amb l’article 185
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 9 i 17 .1 g1 de la Llei General de
Subvencions.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde
a la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR la concessió de la subvenció directa pel 2021 amb la FUNDACIÓ
PRIVADA L’ESQUERDA, amb CIF G60532603, per import de 25.000,00 euros d’acord
amb el conveni de col·laboració subscrit en data 3 de setembre de 2018.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per import de 25.000,00 euros a favor
de la FUNDACIÓ PRIVADA L’ESQUERDA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
04.333.480.10 del vigent pressupost municipal.
Tercer. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR el pagament del 70% del total de la
subvenció concedida, per import de 5.500,00 euros (17.500,00 euros - corresponents
al 70% - descomptat l’import de les bestretes realitzades de 12.000,00 euros) advertint
que el seu pagament es durà a terme immediatament després de després presentació
al registre de la corresponent declaració responsable, per part del president de
l’entitat. El 30% restant es pagarà prèvia sol·licitud i justificació del total de la despesa
per part de l’entitat interessada, la qual s’haurà de presentar obligatòriament abans
del dia 31 d’octubre de 2021, mitjançant l’aportació de factures justificatives
degudament relacionades, la suma de les quals no podrà ser inferior a l’import
subvencionat.
Quart.- ESTABLIR que les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la
present subvenció impliquen la justificació de les actuacions realitzades mitjançant
l’aportació de la següent documentació (s’adjunta model de JUSTIFICACIÓ):
- Memòria de l’actuació.
- Memòria econòmica de l’activitat.
- Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada així
com la justificació del pagaments.
- Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida.
- Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb
indicació d’imports i procedència, o declaració de la seva inexistència.
- Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social
i de compliment de l’article 13 de la llei 38/2003, general de subvencions el
termini per justificar la subvenció serà com a màxim el 31 d’octubre
(s’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE).
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la
signatura de tots els documents que calguin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció
municipal i al servei de Cultura.
Setè- COMUNICAR la concessió de l’esmentat ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.2.- ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’ENTITAT JUVENIL ESKERDATS
ASSEMBLEA DE JOVES DE RODA DE TER , ANY 2021. EXP. 2244-000050-2021
(X2021001005)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupa l’entitat juvenil ESKERDATS ASSEMBLEA DE JOVES DE RODA DE TER i
hi ha previst en el pressupost municipal vigent consignació pressupostària per atorgar
una subvenció nominativa als efectes de col·laborar amb les activitats que organitzen.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària
09.334.480.00 centre de cost 0901 i per una quantitat total de 1.120 euros amb el
concepte de subvencions a entitats infantils i juvenils.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
FONAMENTS DE DRET
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde
a la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR la concessió de la subvenció a ESKERDATS ASSEMBLEA DE JOVES DE
RODA DE TER relacionada a continuació i per la quantitat indicada:

NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
APLICACIÓ
CENTRE
SUBVENCIONAT PRESSUPOSTÀRIA COST

ESKERDATS
G67369553 1.120 euros
ASSEMBLEA DE JOVES
DE RODA DE TER

09.334.480.00

0901

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:
1r) DESPESES SUBVENCIONABLES
Llistat de despeses elegibles

1. Adquisició de material específicament necessari per a l'activitat i l’administració
de l’entitat o associació.
2. Despeses de farmaciola i material de protecció contra la covid-19.
3. Confecció de cartells, programes, impresos, etc., en suport paper o altres,
relatius a les activitats objecte de la subvenció.
4. Despeses d'assegurances de responsabilitat civil, accidents o mutualitats.
5. Despeses de lloguer d’instal·lacions o material necessaris per al
desenvolupament de les activitats objecte de subvenció.
6. Despeses vinculades a activitats de formació o de difusió cultural: professors,
desplaçaments, honoraris, dietes, etc.
7. Despeses de personal de l’entitat: S’entenen per despeses de recursos humans
subvencionables
les
retribucions
al
personal
al
servei
de
l’entitat/associació/persona beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat
Social o assegurances de personal). Podran aportar-se com a documents
justificatius certificat emès pel secretari/a de l’entitat amb vistiplau del
president/a.
8. Despeses de tributs sempre i quan el beneficiari de la subvenció els aboni
efectivament. En cap cas es considerà despesa subvencionable els impostos
indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els
impostos personals sobre la renda.
9. Despeses relacionades amb els voluntaris de l'entitat: assegurança, roba, dietes
i quilometratge. Caldrà adjuntar el document signat per ambdues parts
denominat “Compromís de voluntariat” d'aquelles persones de qui es presentin
despeses.
Llistat de despeses no elegibles
No podran ser objecte de subvenció i per tant no es consideraran com a despeses
subvencionables les següents:
1. Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars, honoraris o dietes exclusives
per als càrrecs de l'entitat.
2. Sancions i multes.
3. Despeses de representació de càrrecs de l'entitat.
4. Cobraments amb caràcter lucratiu dels membres de les entitats o les juntes.
5. Compra d’obsequis (loteria, menjar, regals, etc.) amb destinació directa als
membres de l'entitat.
2n) REQUISITS
 Dur a terme les activitats que li són pròpies al seu objecte social, subjecte a la
comprovació i organització per part de l’Ajuntament.
 Notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura
organitzativa o càrrecs que es produeixi.






Presentar, dins l’exercici corresponent i obligatòriament abans del 31
d’octubre, els documents acreditatius de la justificació de l’aportació
econòmica, mitjançant les corresponents factures justificatives degudament
relacionades, la suma de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat.
Aportar declaració responsable sobre el compliment de l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Declarar que l’import del suport econòmic en cap cas podrà ser, aïllada o en
concurrència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superior al cost
de l’activitat subvencionada.

S’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE.
3r) OBLIGACIONS PER PART DE L’ENTITAT:
A-Justificar la subvenció mitjançant la següent documentació:
d) La fitxa justificativa de les despeses amb indicació detallada de l’activitat
realitzada i amb certificat de que es dona compliment a la finalitat de la
subvenció concedida. (fitxa Annexa I)
e) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
f) S'haurà d'aportar la factura detallada de les empreses subministradores.
S’adjunta model de JUSTIFICACIÓ.
B-Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que consten en
aquest document, en especial als relatius a l’adequada justificació de l’aportació
econòmica anual, i en tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 91 a 93 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
C-Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la
col·laboració de l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries especificades.
Quart. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR el pagament del 70% del total de les
subvencions concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després
presentació al registre de la corresponent declaració responsable degudament
signada, per part del president de l’entitat. El 30% restant es pagarà prèvia sol·licitud i
justificació del total de la despesa per part de l’entitat interessada, la qual s’haurà de
presentar obligatòriament abans del dia 31 d’octubre de 2021, mitjançant l’aportació

de factures justificatives degudament relacionades, la suma de les quals no podrà ser
inferior a l’import subvencionat.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la
signatura de tots els documents que calguin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció
municipal i al serveis corresponents.
Setè.- COMUNICAR la concessió de l’esmentat ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.3.- ACORD D’APROVACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LES ENTITATS DE
BENESTAR SOCIAL ANY 2021. EXP. 2244-000066-2021 (X2021001775)

Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupen les Associacions de Benestar Social del municipi i que hi ha previst
en el pressupost municipal vigent consignació pressupostària per atorgar subvencions
nominatives als efectes de col·laborar amb les activitats que organitzen aquestes
entitats.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària
06.231.480.00 i per una quantitat total de 20.100,00 euros amb el concepte de
subvencions de Benestar social.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
FONAMENTS DE DRET
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde
a la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

Primer. ATORGAR la concessió de les subvencions a les Associacions de Benestar Social
relacionades a continuació i per la quantitat indicada:
NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
APLICACIÓ
CENTRE
SUBVENCIONAT PRESSUPOSTÀRIA COST

Casal del Pensionista

G66723099

4.500,00€

06.231.480.00

0662

5.000,00€

06.231.480.00

0667

3.000,00€

06.231.480.00

0668

1.100,00€

06.231.480.00

0670

2.000,00€

06.231.480.01

0660

Càritas Parroquial de
Roda de Ter (Càritas
Diocesana de Vic)
R0800521G
Càritas Parroquial de
Roda de Ter (Càritas
Diocesana de Vic)
R0800521G
Fòrum dona
G64332596
ASAFRO
–
Agermanament sense Gfronteres
61221859

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:
1r) DESPESES SUBVENCIONABLES
Llistat de despeses elegibles
10. Adquisició de material específicament necessari per a l'activitat i l’administració
de l’entitat o associació.
11. Despeses de farmaciola i material de protecció contra la covid-19.
12. Confecció de cartells, programes, impresos, etc., en suport paper o altres,
relatius a les activitats objecte de la subvenció.
13. Despeses d'assegurances de responsabilitat civil, accidents o mutualitats.
14. Despeses de lloguer d’instal·lacions o material necessaris per al
desenvolupament de les activitats objecte de subvenció.
15. Despeses relacionades amb actes culturals: records, assegurances, obsequis i
refrigeri dels participants.
16. Despeses relacionades amb l’organització de trobades veïnals (dinars populars,
festes, celebracions comunitàries, etc.)
17. Despeses vinculades a activitats de formació o de difusió cultural: professors,
desplaçaments, honoraris, dietes, etc.

18. Despeses de personal de l’entitat: S’entenen per despeses de recursos humans
subvencionables
les
retribucions
al
personal
al
servei
de
l’entitat/associació/persona beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat
Social o assegurances de personal). Podran aportar-se com a documents
justificatius certificat emès pel secretari/a de l’entitat amb vistiplau del
president/a.
19. Despeses de tributs sempre i quan el beneficiari de la subvenció els aboni
efectivament. En cap cas es considerà despesa subvencionable els impostos
indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els
impostos personals sobre la renda.
20. Despeses relacionades amb els voluntaris de l'entitat: assegurança, roba, dietes
i quilometratge. Caldrà adjuntar el document signat per ambdues parts
denominat “Compromís de voluntariat” d'aquelles persones de qui es presentin
despeses.

Llistat de despeses no elegibles
No podran ser objecte de subvenció i per tant no es consideraran com a despeses
subvencionables les següents:
6. Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars, honoraris o dietes exclusives
per als càrrecs de l'entitat.
7. Sancions i multes.
8. Despeses de representació de càrrecs de l'entitat.
9. Cobraments amb caràcter lucratiu dels membres de les entitats o les juntes.
10. Compra d’obsequis (loteria, menjar, regals, etc.) amb destinació directa als
membres de l'entitat, associació i al veïnat relacionat.

2n) REQUISITS
 Dur a terme les activitats que li són pròpies al seu objecte social, subjecte a la
comprovació i organització per part de l’Ajuntament.
 Notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura
organitzativa o càrrecs que es produeixi.
 Presentar, dins l’exercici corresponent i obligatòriament abans del 31
d’octubre, els documents acreditatius de la justificació de l’aportació
econòmica, mitjançant les corresponents factures justificatives degudament
relacionades, la suma de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat.
 Aportar declaració responsable sobre el compliment de l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.



Declarar que l’import del suport econòmic en cap cas podrà ser, aïllada o en
concurrència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superior al cost
de l’activitat subvencionada.

S’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE.
3r) OBLIGACIONS PER PART DE L’ENTITAT:
A-Justificar la subvenció mitjançant la següent documentació:
g) La fitxa justificativa de les despeses amb indicació detallada de l’activitat
realitzada i amb certificat de que es dona compliment a la finalitat de la
subvenció concedida. (fitxa Annexa I)
h) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
i) S'haurà d'aportar la factura detallada de les empreses subministradores.
S’adjunta model de JUSTIFICACIÓ.
B-Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que consten en
aquest document, en especial als relatius a l’adequada justificació de l’aportació
econòmica anual, i en tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 91 a 93 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
C-Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la
col·laboració de l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries especificades.
Quart. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR el pagament del 70% del total de les
subvencions concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després
presentació al registre de la corresponent declaració responsable degudament
signada, per part del president de l’entitat. El 30% restant es pagarà prèvia sol·licitud i
justificació del total de la despesa per part de l’entitat interessada, la qual s’haurà de
presentar obligatòriament abans del dia 31 d’octubre de 2021, mitjançant l’aportació
de factures justificatives degudament relacionades, la suma de les quals no podrà ser
inferior a l’import subvencionat.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la
signatura de tots els documents que calguin.

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció
municipal i al serveis corresponents.
Setè.- COMUNICAR la concessió de l’esmentat ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Resultat: Aprovat per unanimitat

No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són 18.40h, de
tot el que jo, la Secretària, en dono fe i lliuro aquesta acta, amb el vistiplau de
l’Alcalde.
l’Alcalde

La Secretària Interventora

