Josep González Ballesteros, Secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 14 de desembre de 2020, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 34/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE
DESEMBRE DE 2020
Núm.: ........................................ 34/2020
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ............. 14 de desembre de 2020
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sra. Cristina Murcia Caraballo i Sr. David Ruiz
Roldán.
Excusa la seva assistència: Sr. Felip Echarri Gil.
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 14 de desembre de 2020, en sessió ordinària, amb la presidència
de la Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten
més amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la
Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de l’ordre del dia.
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votació.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 14/12/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

A.

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

EXPEDIENT

PAG

285/2015

4

2049/2020

6

2029/2020
2037/2020

21

41/2020

21

1705/2020

23

247/2020

29

144/2020

41

936/2020

42

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
1
1.1

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
Aprovar la darrera pròrroga del contracte del servei
de manteniment de jardineria del municipi de Sant
Fruitós de Bages pel termini màxim d’un any.

2.
2.1
B.

1.
2.

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Convocatòria d’ajuts econòmics d’urgència per a
subministraments energètics
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de les següents
sessions de la Junta de Govern Local: ordinària de
7 de desembre de 2020; extraordinària de 7 de
desembre de 2020
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3
3.1
4

4.1
5
5.1
6
6.1

ÀREA DE SECRETARIA
Resolució estimatòria de reclamació de
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ
I COMERÇ
Aprovar la firma del “Conveni de cooperació entre els
Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Sant Fruitós
de Bages i Manlleu a l’execució conjunta de
l’actuació Espais de Promoció Comercial”.
ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu
per a la provisió definitiva d’una plaça d’agent de
Policia Local.
ÀREA DE SEGURETAT
Aprovació definitiva del “Projecte d'implementació de
lectors de matrícules a Sant Fruitós de Bages- Barri
La Rosaleda”
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

7
7.1

ÀREA DE CONTRACTACIÓ
Acceptació de la subvenció atorgada en el marc del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per el període
2020-2024 (línia d’inversió).

1772/2019

52

2012/1

54

2023/2020

66

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
8

8.1

ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
Adhesió a la pròrroga excepcional del contracte
derivat 2015.05-D02 de l’Acord Marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel
Consorci Català pel desenvolupament local a
l’empresa Endesa Energia, SAU

9
9.1

ÀREA DE CULTURA I FESTES
Autorització per la realització de la Fira d’artesans de
Santa Llúcia, 2020.
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

ASSUMPTES
A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la
Junta de Govern Local.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
1. ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS
1.1.

Aprovar la darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment de
jardineria del municipi de Sant Fruitós de Bages pel termini màxim d’un
any (exp. 285/2015)

Primer. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de setembre de 2015,
va aprovar l’adjudicació del contracte de servei de manteniment de jardineria del
municipi de Sant Fruitós de Bages, per un import total de 920.000,00 € (IVA inclòs),
formalitzant-se en el corresponent document administratiu en data 9 de desembre de
2015, i iniciant la seva vigència el primer dia natural del mes següent a la formalització
del contracte (1 de gener de 2016).
Segon. Vist el que estableix l’apartat II del plec de clàusules administratives particulars,
la durada del període principal del contracte és de quatre anys i es preveuen dues
pròrrogues, d’una durada màxima d’un any per cada pròrroga.

Quart. Que considerant el disposat en l’expositiu segon, es necessari l’aprovació de la
segona i última pròrroga del contracte.
Cinquè. Atès que l’ arquitecte tècnic municipal i responsable del contracte subscriu la
present proposta d’acord, indicant d’aquesta manera la seva valoració favorable a la
continuïtat del citat contracte per un any més (2na i última pròrroga).
Sisè. Vistes les revisions del preu del contracte efectuades mitjançant els Decrets
d’Alcaldia següents: Decret núm. 2019-0734 de 28 de maig, aplicant al preu un augment
de 2,55 % a efectes del mes de gener de 2019; Decret núm. 2018-1509 de 13 de
desembre, aplicant al preu un augment de 1,70 % a efectes del mes de gener de 2018;
Decret núm. 2017-1068 de 8 de setembre, aplicant al preu un augment de 1,19 % a
efectes del mes de gener de 2017. L’empresa ha sol·licitat mitjançant instància de data
7.12.2020 (2020/E/RC/8837) la revisió de preus a efectes 1 de gener de 2021, la qual
es resoldrà mitjançant el pertinent decret d’alcaldia.
Setè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Ple
Pàgina 4 de 67

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

Codi Validació: 7MGF759TKDQHZANS4ZN6S59AJ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 67

Tercer. Que en data de 18 de novembre de 2019, la Junta de Govern local va aprovar la
primera pròrroga del contracte, fins el dia 1 de gener del 2021. I en unitat d’acte aprovà
l’inici del nou expedient de contractació el qual esta actualment en fase de preparació.

-

Data de delegació: 20.08.2020; 12.11.2020
Publicació BOPB: 03.09.2020; 27.11.2020

Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la darrera pròrroga, pel període màxim d’un any, del contracte del
servei de manteniment de jardineria del municipi de Sant Fruitós de Bages, formalitzat
en data 9 de desembre de 2015 amb l’empresa CESPA, Compañia Española de
Servicios Públicos Auxiliares, S.A. amb CIF A-82741067, amb efectes 1 de gener de
2021.
SEGON. Disposar que la pròrroga s’esgotarà en la data en què s’iniciï la prestació pel
nou contractista a conseqüència de la tramitació del nou expedient de contractació del
servei sense necessitat d’esgotar el citat termini màxim d’un any, i essent la durada
màxima de la citada pròrroga fins el dia 1 de gener de 2022.
TERCER. Autoritzar i disposar de la despesa associada a la pròrroga del contracte per
l’import de 235.865 € (IVA inclòs) a favor de CESPA, Compañía Española de Servicios
Públicos Auxiliares, S.A., amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.171.22799 (altres
treballs parcs i jardins), si bé la citada autorització i disposició de despesa es subordina
al crèdit existent per l’exercici 2021 (art. 174 RDL 2/2004).
QUART. Notificar el present acord a l’empresa CESPA, (Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares, S.A.), a la Intervenció-Tresoreria municipal i els serveis
tècnics municipals (Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal).

-

L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
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CINQUÈ. Declarar que:

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.1.

Convocatòria d’ajuts econòmics d’urgència per a subministraments
energètics a la població de Sant Fruitós de Bages, per a famílies
afectades per la Covid 19 i per a famílies amb necessitats
socioeconòmiques desafavorides (exp. 2049/2020)

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages tenint en compte la situació de crisi actual
provocada per la pandèmia covid19 en què moltes famílies s’han vist afectades
econòmicament per aquesta situació i amb dificultat de poder cobrir les despeses de
subministraments energètics, aquest ajuntament té la voluntat de dur a terme una
convocatòria d’ajuts econòmics amb aquesta finalitat.
Per aquest motiu es vol dur a terme una línia d’ajuts econòmics per a subministraments
energètics.

Les bases de la convocatòria estableixen un mecanisme simplificat que permeti els
potencials beneficiaris i beneficiàries a concórrer sense necessitat de suport tècnic o
professional extern, a través de documents d’autorització de dades i d’unes declaracions
jurades, reduint així al mínim imprescindible la documentació a aportar.
Els ajuts es configuren amb un import fixe de 200 € per sol·licitant que compleixi els
requisits i amb una puntuació de major a menor.
La tramitació és urgent, cosa que suposa reduir a la meitat els terminis de tramitació i,
al mateix temps, s’ha optat perquè la presentació de sol·licituds pugui discorre
simultàniament a la informació pública, sense perjudici d’establir les garanties
pertinents, a l’empara de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Ple i les delegacions que toqui
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
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Aquesta línia de subvencions va adreçada i té per objecte cobrir les despeses bàsiques
de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua,
electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que es
trobin en situació de dificultat provocades per la covid19, així com les famílies que ja
presentaven prèviament una situació de necessitat econòmica i social del municipi de
Sant Fruitós de Bages.

DISPOSO
PRIMER. Aprovar inicialment les bases i obrir la convocatòria de subvencions que figura
com a annex aquest Acord.
SEGON. Aplicar a aquest procediment la tramitació d’urgència.
TERCER. Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de deu dies hàbils,
el qual s’anunciarà al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler d’edictes municipal,
i l’expedient podrà ser consultat a la seu electrònica municipal.
QUART. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que
finalitzi el tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació, sense
necessitat de cap acord exprés.
CINQUÈ. Disposar que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà en paral·lel al
de la informació publica, s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest acord a la seu
electrònica municipal i finalitzarà el dia 5 de febrer de 2021
SISÈ. Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la
informació pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de
concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.
SETÈ. Disposar que, si opera l’aprovació definitiva prevista a l’ap. 4t, es publicarà que
s’ha escaigut aquesta aprovació al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler
d’edictes municipal i que es procedirà també a publicar una ressenya de les bases al
DOGC.

-

-

Inicialment, l’acte es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Si l’aprovació inicial esdevé definitiva en virtut de l’establert a l’ap. 4t, l’acte
esdevindrà, des que operi el previst en aquest mateix ap., una resolució que
posa fi a la via administrativa, i podrà ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició
davant de l’alcalde, en el termini d’un mes.
Sens perjudici de l’anterior, els legitimats activament poden interposar qualsevol
recurs ajustat a dret.

Pàgina 7 de 67
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 7MGF759TKDQHZANS4ZN6S59AJ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 67

VUITÈ. Establir el següent oferiment de recursos:

ANNEX. BASES
CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER A SUBMINISTRAMENTS
ENERGÈTICS A LA POBLACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER FAMÍLIES
AFECTADES PEL COVID-19 i PER A FAMÍLIES AMB NECESSITATS
SOCIOECONÒMIQUES DESAFAVORIDES
Antecedents i fonaments jurídics
Segons l'article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, aquestes d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions d'urgència
puntuals i necessitats bàsiques de subsistència.
Els ens locals han d'incloure en el pressupost de despeses anual una aplicació
pressupostària per poder atendre adequadament les prestacions d'urgència social (art.
30.4 de la Llei 13/2006), que són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa
naturalesa.
La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’habitatge i la pobresa energètica, estableix mesures per afrontar aquestes situacions,
si bé a pesar del recurs del Tribunal Constitucional si que actualment estan vigents les
mesures per la pobresa energètica.

Per altra banda, l'addenda a la Fitxa 1 del contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Sant fruitós de Bages en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, es consigna una aportació econòmica
en concepte de pobresa energètica.
Així mateix, tenint en compte la situació actual provocada per la pandèmia covid19 en
què moltes famílies s’han vist afectades econòmicament per aquesta situació i amb
dificultat de poder cobrir les despeses de subministraments energètics, aquest
ajuntament té la voluntat de dur a terme una convocatòria d’ajuts econòmics amb
aquesta finalitat.
1. Objecte i finalitat
Els ajuts destinats a subministraments energètics tenen per finalitat cobrir les despeses
bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres,
aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies
que es trobin en situació de dificultat provocades per la covid19, així com les famílies
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Així mateix, d’acord amb el que marca la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials, es pretén garantir una equitat en el territori pel que a prestacions d’urgència
social i de forma especial les prestacions destinades a pobresa energètica, amb la
finalitat de garantir una equitat en el territori, tot respectant el principi d’autonomia local.

que ja presentaven prèviament una situació de necessitat econòmica i social del
municipi de Sant Fruitós de Bages.

2. Persones beneficiàries
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades al
Municipi de Sant Fruitós de Bages.
A tal efecte, el/la els/les beneficiari/a/s/es han d’estar empadronat/s i viure a l’immoble
destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol·licita l’ajuda, sense ostentar la titularitat o
drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud, amb factura abonada o
factura deutora de subministrament energètic, amb despesa elegible des de 31 de gener
2020 i fins el 31 de desembre de 2020.
Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es fixen com a criteris de
concessió i que tenen en compte el seu nivell d’ingressos.
Les persones que compleixin els criteris de nivell econòmic se’ls puntuarà en base a uns
criteris socials descrits en el punt 5.

L’aplicació d’aquestes bases està subjecta a la dotació pressupostària que l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 231 48000. La
quantia econòmica per fer front a la convocatòria d’ajuts de subministrament energètics,
amb o sense deute previ, és de 50.000€ per a aquesta línia d’ajuts.
En cas de manca de dotació pressupostària per fer front a totes les sol·licituds
presentades i que compleixin els requisits de l’apart 5 a) i b), es resoldran per ordre de
puntuació de major a menor amb criteris socials de l’apart 5 c).
4. Quantia màxima dels ajuts
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar una sol·licitud en la
present convocatòria, sol·licitant un import de 200 euros.

5.- Requisits per a l’atorgament
a) Requisit de residència: Complir amb el requisit de persona beneficiària d’acord
amb la base 2.
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3. Dotació pressupostària

b) Requisit econòmic: No superar els llindars d’ingressos nets anuals definits per la
llei 24/2015:
Límit d’ingressos
Unitat familiar d’un membre

2 IRSC

Unitat familiar de dos membres o més

2’5 IRSC

Unitat familiar amb persona amb discapacitat mínim 33% 3 IRSC
o grau de dependència a partir del Grau II
Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al
domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

-

Renda inferior a 1 IRSC (7 punts)

-

Renda entre 1 IRSC i 2 IRSC (5 punts)

-

Renda entre 2 IRSC i 3 IRSC (3 punts)

-

Acreditació de família nombrosa (1 punt)

-

Acreditació de condició de família monoparental (1 punt)

Per acreditar aquestes situacions, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pot recollir i
tractar les dades de caràcter personal que siguin necessàries i adequades, sense
necessitat d’obtenir el consentiment de la persona afectada per la comunicació
d’aquestes dades.
Per tant, les persones beneficiàries autoritzen i donen consentiment a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages per tal que pugui efectuar les consultes necessàries a les
administracions locals, tributàries, de la seguretat social i la resta d’administracions
competents en la matèria amb la finalitat de comprovar que reuneixen els requisits
esmentats.
En el cas que de forma expressa i inequívoca no s’autoritzi la consulta, les persones
beneficiàries hauran d’aportar tota la documentació que li sigui requerida per a
comprovar si compleixen els requisits.
d) Situació sobrevinguda covid19:
Es valorarà la situació econòmica actual tenint en comptes els criteris econòmics
establerts en el punt 5 d’aquestes bases, a conseqüència de:
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c) Criteris socials: Els sol·licitants que compleixin els requisits a) i b) d’aquest apartat
se’ls puntuarà els següents criteris socials, sempre i quan no hi hagi dotació
pressupostària suficient per a fer front a totes les sol·licituds, per així resoldre-les
per orde de major a menor puntuació.

-

Estar en situació d’atur, provocada per la crisis sanitària de la COVID-19.

-

Patir una pèrdua substancial d’ingressos, provocada per la crisis sanitària de la
COVID-19

e) Requisit de bo social: L’Ajuntament estableix com a requisit indispensable en l’accés
a aquesta convocatòria el compromís per part dels sol·licitants a tramitar el bo social de
subministraments i del cànon de l’aigua, en el cas que compleixin els requisits
corresponents.
6.- Lloc de presentació i documentació necessària
Les sol·licituds, segons model normalitzat disponible a www.santfruitos.cat, s’hauran
d’adreçar al registre de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Plaça de la Vila,1 o
Carrer Padró, 72
No obstant això, les sol·licituds podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que
preveu la normativa vigent de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per
valorar els ajuts és:

b) Per acreditar les situacions a valorar, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pot
recollir i tractar les dades de caràcter personal que siguin necessàries i
adequades, sense necessitat d’obtenir el consentiment de la persona afectada
per la comunicació d’aquestes dades. Per tant, les persones beneficiàries
autoritzen i donen consentiment a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per tal
que pugui efectuar les consultes necessàries a les administracions tributàries,
de la seguretat social i la resta d’administracions competents en la matèria amb
la finalitat de comprovar que reuneixen els requisits esmentats.
En el cas que de forma expressa i inequívoca no s’autoritzi la consulta, les
persones beneficiàries hauran d’aportar tota la documentació que li sigui
requerida per a comprovar si compleixen els requisits.
c) En cas d’exempció en la realització de l’acreditació de la renta: acreditació actual
d’ingressos dels majors de 16 anys de la unitat familiar: Nòmines/ certificat de
pensions / certificat de prestacions públiques.
d) Original i/o fotocòpia de les factures de subministraments d’energia destinada al
consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.)
de l’any en curs de la convocatòria o com a màxim de l’últim trimestre de l’any
anterior.
e) Original i/o fotocòpia dels justificants que acreditin el pagament de les factures
presentades, si estan abonades.
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a) Fotocòpia del DNI/NIE dels sol·licitants.

f)

En el cas d’autònoms sense activitat, facturació trimestral actual i anterior.

g) En el cas d’ERTO’s, document de finalització de contracte per ERTO
h) Document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades
bancàries, per a la realització de la transferència.
L'esmena de defectes o l'aportació de documentació s'ha de realitzar, previ requeriment
i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva
notificació. En cas de no aportar tota la documentació requerida, la sol·licitud presentada
es tindrà per desistida.
La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per una banda,
de forma presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, amb el corresponent
requeriment. També es podrà requerir en qualsevol moment al beneficiari per qualsevol
dels mitjans admesos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
7.- Termini de presentació de les sol·licituds d’ajut
Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació al BOPB i
finalitzarà el dia 5 de febrer de 2021
La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació
de les bases que la regulen.

Per a la concessió o denegació de l’ajut demanat s’avaluarà la documentació presentada
i comprovarà que es compleixen els requisits que fixen aquestes bases.
Analitzades i comprovades les sol·licituds que compleixin els requisits i atenent a la
disponibilitat pressupostària, s’efectuarà un repartiment de les ajudes a concedir.
A tal efecte, s’emetrà informe on hi constarà el compliment dels requisits i l’import de les
despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre
d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen
famílies que compleixin els requisits.
A partir d’aquest informe, l’òrgan competent aprovarà o denegarà els ajuts.
La quantia i forma de pagament dels ajuts concedits, seran les que determini la resolució
corresponent i alhora, s’indicaran les obligacions o compromisos dels beneficiaris i es
farà indicació dels recursos que contra la mateixa es puguin interposar i s’indicaran, així
mateix, les condicions per fer efectiu el cobrament de l’ajut.
9.- Acceptació de l’ajut
Amb la presentació de la sol·licitud d’ajut, el beneficiari accepta l’ajut que se li pugui
concedir. De totes maneres, quan li sigui atorgat l’ajut disposa d’un mes per a poder-hi
renunciar, si s’escau, o bé interposar el recurs que correspongui.
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8.- Procediment per a la concessió d’ajuts

10.- Causes de denegació d’ajuts
Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què puguin concórrer alguna de les
circumstàncies següents:
a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.
b) No presentar la documentació requerida.
c) Que no existeixi crèdit suficient per atendre la sol·licitud.
d) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones
sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada.
e) Que l’atenció a la persona sol·licitant correspongui, per raó de residència, a una
altra administració local.
f)

Per defunció del beneficiari.

1. En el cas de concessió d’un ajut, l’Ajuntament iniciarà els tràmits per a efectuar el
pagament a la persona beneficiària mitjançant la fórmula de transferència bancària.
2. El beneficiari haurà d’acreditar en la mateixa sol·licitud el pagament dels
subministraments d’energia destinada al consum domèstic.
3. En el cas que no s’hagi acreditat el pagament de les factures a la companyia en el
moment de la sol·licitud, aquest s’haurà d’acreditar a l’Ajuntament una vegada concedit
l’ajut. Si les factures corresponents no estan a nom de la persona sol·licitant es
realitzaran les comprovacions pertinents al padró municipal.
4. En cas de no presentar la justificació conforme s’han abonat les despeses de
subministraments energètics dins del termini esmentat, la corporació revocarà l’ajut
concedit.
5. El pagament dels ajuts es duran a terme un cop finalitzat el període de presentació
de sol·licituds i un cop s’hagin valorat totes.
12.- Obligacions dels beneficiaris i de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
El/la beneficiari/a de l’ajut haurà d’acreditar que té abonades les factures de
subministraments d’energia destinada al consum domèstic, segons correspongui, com
a mínim, per l’import de la subvenció que se li concedeixi.
Aquesta justificació de pagament es podrà acreditar en dos moments:
1. En el moment de formular la sol·licitud, que acreditarà documentalment quines
despeses estan pagades.
2. Una vegada concedit l’ajut i abans de que l’administració efectuï el pagament.
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11.- Pagament i justificació

L’administració podrà proposar al beneficiari realitzar una auditoria en matèria
d’eficiència energètica que pugui realitzar el Consell Comarcal del Bages o el propi
Ajuntament en el marc de les actuacions dins de l’àmbit de pobresa energètica.
Les persones que es presentin a la convocatòria es comprometen a tramitar el bo social
de subministraments i del cànon de l’aigua, en el cas que compleixin els requisits
corresponents.
Serà obligació del beneficiari:
- Informar de qualsevol canvi que es produeixi tant en la prestació dels serveis com en
la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat de convivència.
- Accedir a les actuacions de comprovació financera de les administracions
corresponents, acreditant sempre que l’ajut concedit s’ha destinat al pagament dels
subministraments energètics, segons correspongui.
És obligació dels Serveis Socials municipals, informar sobre la vulnerabilitat de la
persona i/ o unitat familiar a la companyia i/o companyies de subministraments, si la
persona compleix els criteris de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica, per evitar futurs talls
indeguts de subministraments.
13.- Protecció de dades de caràcter personal

Així mateix, les dades subministrades per l’interessat/da i la documentació presentada
seran objecte de tractament informatitzat per l’administració competent amb la finalitat
de tramitar degudament i així possibilitar la concessió, si s’escau, de l’ajut demanat. A
tal efecte, en el model de sol·licitud s’informarà al beneficiari dels drets d’accés, oposició,
rectificació i cancel·lació.
Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest
àmbit, així com de qualsevol de les seves dades personals, familiars i demés facilitades,
les quals seran utilitzades amb la única finalitat de concedir o denegar l’ajut demanat.
D'acord amb la disposició addicional novena de la Llei 4/2016, de 23 de de desembre,
de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió
residencial, les administracions públiques que, a l'empara d'aquesta llei i de la Llei
3/2018, hagin d'adoptar mesures per a atendre els supòsits d'exclusió residencial i de
pobresa energètica, a l'efecte de garantir el dret a l'habitatge i als subministraments
bàsics d'aigua potable, d'electricitat i de gas, poden recollir i tractar totes les dades de
caràcter personal que siguin necessàries i adequades, sense que calgui obtenir el
consentiment de la persona afectada per a la comunicació d'aquestes dades.
14.- Compatibilitat amb altres ajuts
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Amb la presentació de la sol·licitud per a obtenir l’ajut destinat a subministraments
energètics, la/les persona/es beneficiaria/es donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal, laboral, econòmic, financer, familiar i social que són
necessàries per a la tramitació del corresponent expedient per la concessió o denegació
de l’ajut.

L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el
cost total del subministrament subvencionat.
Els/les beneficiaris/es hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud.
15.- Publicitat de les subvencions concedides
Els ajuts atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació
de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/a, la quantitat concedida,
la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions, a través de la Bases de Dades Nacional de Subvencions.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages entén que les dades obtingudes guarden relació
amb el dret a la intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les
dades a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article 20.8.b
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels
beneficiaris no han de ser objecte de publicació.
Els imports atorgats i el nombre de beneficiaris també serà publicat al portal de
transparència de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
16.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa en el Títol IV de la LGS, en
el títol IV del RGLS i el que preveu reglament d’ajuts d’urgència social de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages.

Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la
legislació especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d' aplicació, amb especial
referència la següent:
- En relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, en el que fa referència al principi de cooperació entre
administracions de diferent àmbit territorial i delegació a les comarques de
competències.
- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya
- Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica.
Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran les ordenances
reguladores de subvencions de l’administració competent, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el seu reglament. També serà d’aplicació la Llei
39/2015 de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, juntament amb la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic
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17.- Règim jurídic i dret supletori
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de les següents sessions de la Junta de
Govern Local: ordinària de 7 de desembre de 2020; extraordinària de 7 de
desembre de 2020 (exp. 2029/2020 i 2037/2020)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 41/2020)

20201741
20201742

DATA
I
EXPEDIENT
HORA
02/12/2020 2016/2020
14:36
02/12/2020 598/2020
14:38

20201743

02/12/2020
14:40

Nº

1975/2020

RESUM
Convocatòria de la Junta de Portaveus de 3-122020.
Aprovació llistat aspirants admesos/es,
exclosos/es, composició del tribunal i data
celebració proves OPO T.M. Ocupació.
Sobre l’aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagament,
corresponent a l’expedient nº 1975/2020 de la
relació de factures número O/2020/207.
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_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte

03/12/2020
9:18

1406/2018

20201745
20201746
20201747

03/12/2020
14:05
03/12/2020
15:05
03/12/2020
16:19

2003/2020

20201748
20201749
20201750
20201751
20201752

03/12/2020
16:24
03/12/2020
16:25
03/12/2020
17:10
03/12/2020
17:31
04/12/2020
12:11

1587/2020

20201753
20201754

04/12/2020
12:44
04/12/2020
13:54

2013/2020

20201755
20201756

04/12/2020
14:06
04/12/2020
14:08

2042/2020

20201757

04/12/2020
18:19

2050/2020

202017582
20201759

04/12/2020
18:19
04/12/2020
18:19

122/2020

20201760

04/12/2020
18:21

802/2020

1
2

2029/2020
143/2020

121/2019
2037/2020
2025/2020
2041/2020

1950/2020

1811/2020

190/2020

Aprovació de la pròrroga del contracte del servei
de manteniment integral de l’ascensor de la
Rosaleda.
Resolució recurs reposició convocatòria de
sessions de les comissions informatives
Convocatòria de la sessió de la Junta de
Govern Local de 7-12-2020.
Aprovació llista definitiva d'aspirants
admesos/es, exclosos/es OPO T.S.
ARQUITECTE/A.
Extinció dels efectes de la comunicació d'una
activitat d' Ebenisteria.
Llicència ambiental definitiva.
Convocatòria de la Junta de Govern Local
extraordinària de 7-12-20.
Instruccions sobre operacions comptables de
tancament de l'exercici pressupostari 2020
Requeriment per permetre accés a finca per
donar compliment a requeriment judicial de
valoració de la mateixa en relació al PA 46/2018
J Instrucció 4 Manresa)
Aprovació finalització període incapacitat
temporal treballadora.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte menor de l’obra de reforma per
l’oficina de promoció econòmica.
Convocatòria del Ple ordinari de 10-12-20.
Actualització de dades al Registre municipal
d'entitats i associacions de l'Associació de
Voluntaris Protecció Civil SF.
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació i ordenació de pagaments,
corresponents a l’expedient nº 2050/2020 de
relació de factures número O/2020/214.
Liquidació mensual del servei de
Teleassistència mes de novembre.
Liquidació mensual ( Servei Conjunt d'Atenció
domiciliària Sad+ Teleassistència) mes de
novembre.
Decret d'aprovació 1r. termini justificació ajut del
50% del servei de menjador escolar, curs 20202021.

Diligència per fer constar manca de delegacions.
Diligència per fer constar error en el títol del decret.
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202017441

20201761

04/12/2020
18:31

1458/2020

Aprovació del padró d’usuaris i subjectes
passius del servei de llar d’infants corresponent
al mes de desembre de 2020.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_x_ Donat compte
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
3. ÀREA DE SECRETARIA
3.1.

Resolució estimatòria de reclamació de responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament (exp. 1705/2020)

Segon. Mitjançant provisió d’instrucció de data 22 d’octubre de 2020 es va procedir a
comunicar la inscripció de la reclamació que inicia el procediment a partir de la instància
presentada, designació d’instructor, informació sobre els efectes del silenci administratiu
i reconeixement de la condició d’interessada a l’asseguradora municipal.
Tercer. En data 4 de novembre de 2020 es va procedir a la emissió d’informe d’instrucció
a efectes de formulació de proposta de resolució respecte a aquest procediment amb el
següent contingut:
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Primer. En data 21 d’octubre de 2020 (Registre d’entrada 2020-E-RC-7629),
l’asseguradora Fenix Directo, SA va presentar instància de reclamació de responsabilitat
patrimonial d’aquest Ajuntament per danys causats a vehicle d’un dels seus assegurats
en data 06.07.2020, durant tasques de desbrossament del personal de la brigada
municipal en l’Avinguda de Girona de Sant Fruitós de Bages.
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(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de

Pàgina 25 de 67
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 7MGF759TKDQHZANS4ZN6S59AJ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 67

dades personals i garantia dels drets digitals)
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Quart. Conforme el previst a l’informe transcrit a l’apartat anterior, es va procedir a
notificar als interessats l’informe d’instrucció de 4 de novembre de 2020 que incorporava
el text íntegre de la proposta de resolució i habilitava un termini d’audiència de 10 dies
hàbils per la formulació d’al·legacions, constant com registres de sortida generats el
04.11.2020 amb número 2020-S-RE-5530 (companyia asseguradora municipal) i 2020S-RE-5529 (reclamant).
Cinquè. La part reclamant ha donat compliment al sol·licitat per la instrucció mitjançant
instància presentada en data 02.12.2020 (Registre d’entrada 2020-E-RC-8671) aportant
factura de reparació del vehicle i document acreditatiu de número de compte bancari, i
l’asseguradora municipal no ha efectuat al·legacions en el termini atorgat a l’efecte.
Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
S’ACORDA

Segon. Aprovar l’abonament d’una indemnització per import de 147,73 €, com a
quantitat corresponent a la reparació dels danys materials produïts en el sinistre, a favor
de l’asseguradora Fenix Directo, SA, conforme amb la factura aportada pel reclamant
que obra a l’expedient.
Tercer. Formalitzar el pagament a favor del reclamant de la quantitat indicada al punt
anterior amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 920 22699 mitjançant transferència
bancària al número de compte comunicat mitjançant instància presentada el 2 de
desembre de 2020 amb número de registre 2020-E-RC-8671 (ES93 0075 1039 84
0600966509). El justificant de l’operació de transferència bancària que s’incorpori a
l’expedient acreditarà el compliment de l’obligació de restitució respecte a la plena
satisfacció de la reclamació formulada.
Quart. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora municipal.
Cinquè. Comunicar el present acord a l’àrea de Tresoreria als efectes de gestió del
pagament, indicant que respecte a la despesa aprovada consta l’autorització de despesa
número 220200017361 aplicada a l’aplicació pressupostària 14 920 22699.
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Primer. Estimar la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
reclamada per l’asseguradora Fenix Directo, SA, per mitjà de la seva sol·licitud que
consta com l’entrada 2020-E-RC-7629 al registre municipal, conforme la proposta de
resolució formulada per la instructora de l’expedient que s’incorpora a la part expositiva
a efectes de fonamentació.

Sisè. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

4. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMERÇ
Aprovar la firma del “Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de
Sant Quirze del Vallès, Sant Fruitós de Bages i Manlleu a l’execució
conjunta de l’actuació Espais de Promoció Comercial” (exp. 247/2020)

Fets
1. A principis d’aquest 2020, els Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Sant Fruitós del
Bages i Manlleu, van començar a explorar la possibilitat de dur a terme un projecte
innovador i pioner que fos capaç de vincular l’emprenedoria amb l’ocupació d’espais
buits i la promoció del comerç local.
2. Amb aquesta finalitat i dins del marc del Catàleg de la “Xarxa de Governs Locals
2020”, els tres Ajuntaments van presentar una sol·licitud el projecte “Espais de promoció
comercial, en la convocatòria de subvencions del recurs “Promoció comercial en
cooperació entre diversos ens locals”, on l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha
actuat com a ens sol·licitant i beneficiari, i la resta d’ens com a executors.
Així, l’Ajuntament de Sant Fruitós, a través del Decret 2020-0155 de 10.02.2020, va
acceptar el compromís d’adhesió a l’execució conjunta del projecte “Espais de promoció
comercial” promogut per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
3. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern del 28.05.2020, va
aprovar la concessió de l’ajut econòmic sol·licitat, amb un import total concedit de
12.079,00 euros. El repartiment dels percentatges d’execució del projecte i els imports
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4.1.

totals i a percebre queden de la següent manera:

4. D'acord amb la sol·licitud presentada per l’actuació Espais de Promoció Comercial, i
conforme l’esmentada convocatòria d'ajuts de la Diputació de Barcelona, les parts han
d’establir un conveni regulant i definint els drets i obligacions de les parts, així com les
responsabilitats de cadascuna d’elles en relació a l’execució del citat projecte.
5. Tal i com indica el conveni, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages li correspon un
20% d’execució del total de l’actuació, equivalent a un cost de 2.684,22€ i a una
subvenció de 2.415,80 euros, i les tasques pròpies de l’execució del projecte previstes
en la memòria i de forma coordinada amb l’ens sol·licitant.
6. Les despeses generades des de primers d’any i previstes a generar fins a finals de
desembre de 2020 a càrrec de la partida 15431422799 “Altres treballs d’actuació en
l’àmbit comercial”, i ja emmarcades en el projecte, es podran imputar com a cost
d’aquest projecte i per a justificar l’esmentada subvenció.

8. Vist l’informe tècnic emès el 7.12.2020 i obrant a l’expedient, pel qual es considera
interessant subscriure aquest conveni de col·laboració.
9. Atès que l’aprovació d’aquest conveni és competència de la Junta de Govern Local
que actua per la competència delegada següent:
Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la firma del “Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Sant
Quirze del Vallès, Sant Fruitós de Bages i Manlleu a l’execució conjunta de l’actuació
Espais de Promoció Comercial”.
SEGON. Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el
Pàgina 30 de 67
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 7MGF759TKDQHZANS4ZN6S59AJ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 67

7. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprova el conveni en data 1.12.2020, i el fa
arribar a aquest Ajuntament a través de correu electrònic a 4.12.2020.

marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, de 2.415,80euros, que
corresponen al 90% del cost total del municipi per aquesta actuació, juntament amb els
268,42 euros de fons propis.
TERCER. Facultar al Regidor de Promoció Econòmica Felip Echarri per la signatura del
conveni i dels documents que siguin necessaris.
QUART. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria municipal per al seu coneixement i als efectes.
CINQUÈ. Declarar que:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

S’adjunta a aquesta proposta d’acord el següent document annex:
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CERTIFICAT D’APROVACIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS, DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS, SANT FRUITÓS DE BAGES I MANLLEU A L’EXECUCIÓ
CONJUNTA DE L’ACTUACIÓ ESPAIS DE PROMOCIÓ COMERCIAL
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

5. ÀREA DE RECURSOS HUMANS

5.1.

Declarant deserta la convocatòria del procés selectiu per a la provisió
definitiva d’una plaça d’agent de Policia Local (exp. 144/2020)

Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 7 de desembre de 2020,
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça
d’agent de Policia Local, en no haver superat el procés selectiu cap dels aspirants
presentats.
Tercer.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS:
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça d’agent
de Policia Local, per no haver superat el procés selectiu cap dels aspirants presentats.
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Tercer.- Declarar que:
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Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 10.02.2020,
es va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió definitiva
d’una plaça d’agent de Policia Local. L’anunci de la convocatòria va ser publicat al
Butlletí Oficial de la Província amb data 27.02.2020, al Diari Oficial de la Generalitat
número 8072 de data 26.02.2020, al Boletín Oficial del Estado en data 17.03.2020 i al
taulell d’anuncis i a la seu electrònica.

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

6. ÀREA DE SEGURETAT
Aprovació definitiva del “Projecte d'implementació de lectors de
matrícules a Sant Fruitós de Bages- Barri La Rosaleda” (exp. 936/2020)

Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2020, es va aprovar
inicialment, el Projecte d'implementació de lectors de matrícules a Sant Fruitós de
Bages- Barri la Rosaleda, redactat per l’enginyer industrial, Sr. Josep Ma. Vallvé i
Guionnet, en nom de l’empresa Mirabent Pagès i Associats, S.L..
Segon. Atès que d’acord amb l’aprovació inicial es va sotmetre el projecte a informació
pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-se l’edicte corresponent al Butlletí Oficial
de la Província del dia 18 d’agost de 2020 i a la seu electrònica de l’Ajuntament; sense
que s’hagin presentat reclamacions, ni al·legacions al projecte, d’acord amb el certificat
emès per la instructora de l’expedient.
Tercer. En data 18 de novembre de 2020, registre d’entrada 2020-E-RC-8353, Josep
Mirabent Lopez, en representació de Mirabent Pages y Asociados, S.L., presenta el
“Projecte d'implementació de lectors de matrícules a Sant Fruitós de Bages- Barri la
Rosaleda”, redactat per l’enginyer industrial Sr. Josep Ma. Vallvé i Guionnet, en resposta
a l’informe emès per l’enginyer municipal on s’indicava que calien fer un seguit
d’esmenes que no modificaven substancialment l’objecte principal del projecte.

Pàgina 42 de 67
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 7MGF759TKDQHZANS4ZN6S59AJ | Verificació: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 67

6.1.

Quart. Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 3 de desembre de
2020, el qual informa favorablement el Projecte d'implementació de lectors de matrícules
a Sant Fruitós de Bages- Barri la Rosaleda”, i en proposen la seva aprovació definitiva.
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar definitivament el Projecte d'implementació de lectors de matrícules a
Sant Fruitós de Bages- Barri la Rosaleda”, redactat per l’enginyer industrial, Sr. Josep
Ma. Vallvé i Guionnet, amb un pressupost d’execució material (PEM) de les obres que
contempla el projecte és de 18.398,85 euros, que suposa un pressupost d’execució per
contracte (PEC) de 21.894,63 euros (IVA exclòs), més 4.597,87 euros corresponents al
21% d’IVA, que sumen un import total de 26.492,50 euros (IVA 21% inclòs), i un termini
d’execució de les obres previst és de 5 setmanes.
Segon. Notificar el present acord al redactor del projecte i als serveis tècnics municipals
i a la intervenció municipal, pel seu coneixement i efectes.

Quart. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat
a dret.
Annex 1: Informe tècnic de 3 de desembre de 2020 emès per l’enginyer municipal
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Tercer. Publicar el present acord en el BOPB, DOGC i taulell d’anuncis i a la seu
electrònica de conformitat amb l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
7. ÀREA DE CONTRACTACIÓ

7.1.

Acceptació de la subvenció atorgada en el marc del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per el període 2020-2024 (línia d’inversió) (exp.
1772/2019)

Segon. Vist que l’objectiu d’aquesta subvenció és assolir que els ens locals de Catalunya
puguin realitzar obres i serveis de competència municipal segons l’article 66 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
Tercer. Vista la resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, amplia el termini de
presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la Resolució
PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la
concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2020-2024
Quart. Vist que mitjançant Decret d’ Alcaldia número 2019-1677 de 14 de novembre de
2019 es va aprovar la sol·licitud per la participació del Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages en la convocatòria de subvenció per a inversions del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya ( PUOSC) període 2020-2024.
Cinquè.- Atès que posteriorment, es va publicar al Tauler Electrònic de la Generalitat de
Catalunya la proposta de resolució provisional de la citada convocatòria.
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Primer. Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, del Departament de la Presidència
publicat al DOGC núm. 7925, de 25 de juliol de 2019, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20202024, n’obre la convocatòria per aquest període.

Sisè. Vist que mitjançant Decret d’ Alcaldia número 2020-2017 de data de 22 de juliol
del 2020 es van presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional de la
convocatòria de subvencions en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (
PUOSC) període 2020-2024 i es va sol·licitar l’atorgament a favor de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages de l’import màxim de la subvenció (250.000 € o màxim que
correspongui) a favor de la quina assoleixi la major puntuació, d’entre les dues
sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria de subvencions PUOSC 20202024 (Reurbanització del carrer Padró Fase 2, amb Codi Expt. PRE082/19/01566;
Construcció d’un pavelló municipal, amb Codi Expt. PRE082/19/01570).
Setè. Vista la resolució definitiva acceptant les al·legacions presentades, de concessió
de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024,
en la qual s’adjunta l’annex I de sol·licituds que obtenen subvenció i del qual es desprèn,
l’atorgament a favor de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la subvenció per import
de 250.000 € per a l’actuació “Reurbanització del carrer Padró, 2a fase” anualitat 2022.
I en conseqüència a l’haver assolit aquesta actuació l’import màxim subvencionable, es
desestima l’actuació “Construcció d’un nou pavelló municipal”.
Vuitè. Segons es preveu en el punt 15 de les bases reguladores del PUOSC i resolució
de concessió de l’ajut “el projecte subvencionat s’ha d’executar no més tard del 30 de
juny de l’any següent a l’anualitat del PUOSC assignada i s’ha de justificar no més tard
del 31 de juliol de l’any següent a l’anualitat del PUOSC assignada”.

Desè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat en el marc de la concessió de subvencions per la línia
d’inversions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) període 2020-2024,
per l’import 250.000 € per l’execució de l’actuació “Reurbanització del carrer del Padró
2a fase”, anualitat 2022.
SEGON.- Notificar el present acord a l’àrea de contractació, serveis tècnics municipals
(Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal) així com a la Intervenció i a la Tresoreria
municipal per al seu coneixement, i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquests ajuts en el
concepte d’ingressos i de generació de crèdits en el pressupost municipal.
TERCER.- Declarar que:
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Novè. Atès que per a un millor control i als efectes de la incorporació en el pressupost
municipal d’ingressos per part de la intervenció i tresoreria municipal, es considera
convenient adoptar el present acord exprés d’acceptació de la citada subvenció
atorgada.

-

-

L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a
dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

8.1.

Adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 2015.05-D02 de
l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2012/1)

ANTECEDENTS.
1.- 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 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots:
1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3)
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural
Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6)
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8. ÀREA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS PÚBLICS

“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució
de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte
derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el
detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a
l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que
deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu
de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es
resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va
acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació
núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de
contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la
signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
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3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera
pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat
l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar
la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.-En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la pròrroga
excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats
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8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar des de
l’1 de gener de 2021 i fins el 30 de juny del 2021, en els mateixos termes i condicions
d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec
de clàusules administratives, abans citat.
12. Vist l’informe tècnic , adjunt com a annex, amb pronunciament favorable emès per
M. Rotllan Puig, enginyer de l’ Agència Comarcal de l’ Energia del Bages ( a la qual
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es troba adherit i en rep el seu assessorament i
serveis), respecte a l’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat ( 2015.05D02) de l’acord marc de subministrament elèctric de l’ ACM per al primer semestre del
2021.
FONAMENTS DE DRET.
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant
aplicable.
Quart.- La Junta de Govern Local, amb la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: Alcaldessa
Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa a La Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents,
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).

S’ACORDA:
Primer.- Que el municipi de Sant Fruitós de Bages s’adhereix a la prorroga excepcional
del contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per un termini de sis
mesos, fins el dia 30 de juny de 2021, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

117,931

2.0DHAP1

142,344

2.0DHAP2

62,697

2.0DHSP1

141,057

2.0DHSP2

70,082

2.0DHSP3

58,594

2.1A

134,071

2.1DHAP1

156,069

2.1DHAP2

78,052

2.1DHSP1

156,525

2.1DHSP2

85,664

2.1DHSP3

71,236
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Baixa
tensió:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3
Sublot
BT4
Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12

Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

3.0AP1

102,858

3.0AP2

88,874

3.0AP3

61,294

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Sublot AT1

3.1AP1

89,593

Sublot AT2

3.1AP2

81,753

Sublot AT3

3.1AP3

63,607

Sublot AT4

6.1AP1

105,672

Sublot AT5

6.1AP2

88,472

Sublot AT6

6.1AP3

81,733

Sublot AT7

6.1AP4

72,156

Sublot AT8

6.1AP5

65,685

Sublot AT9

6.1AP6

56,549

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió ( BT)
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
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Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh

2.1
44,444710
DHA
2.1
44,444710
DHS
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió ( AT )
Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment
per e-notum al NIF G6436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
Quart.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
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Document adjunt: Informe tècnic de l’Agència Comarcal de l’ Energia de 3 de desembre
de 2020
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
9. ÀREA DE CULTURA I FESTES

9.1.

Autorització per la realització de la Fira d’artesans de Santa Llúcia, 2020
(exp. 2023/2020)

2. Vista l’acta de la Comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals de
2.12.2020, obrant a l’expedient.
3. Vist el registre d’entrada 2020-E-RC-8942 de 10 de desembre, presentat pel Col·lectiu
de Recerca Històrica, en el qual s’informa de la decisió de no realitzar finalment la Fira
d’artesans de Santa Llúcia atesa l’evolució que està prenent la Covid-19.
3. L’ocupació sol·licitada es troba subjecte a llicència o autorització de conformitat a
l’establert als articles 56 i següents del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL) i article 12 de l’Ordenança
de convivència ciutadana; atès que constitueix un ús privatiu de béns de titularitat
municipal.
4. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
-

Òrgan delegant: alcaldessa
Data de delegació: 10.7.2020, 29.7.2020 i 20.8.2020
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1. Vista la instància presentada per Sr. *** (registres d’entrada 2020-E-RC-8610) en
representació de l’entitat Col·lectiu Recerca Històrica en les quals sol·licita autorització
per dur a terme la Fira d’artesans de Santa Llúcia, diumenge 20 de desembre de 2020
a la plaça de l’església i c/ Sant Antoni i pàrquing de la Rectoria Vella, en horari de 9:00
a 16:00 hores. Esmenten que han adaptat l’activitat al Protocol sectorial de fires-mercats
de Nadal.
Així mateix, s’aporta sol·licitud d’autorització per actes públics, de material municipal,
informe i mapa de situació. L’aforament previst és d’uns 120 persones i es realitzarà
control d’accés.

-

Número Decrets: 2020-0981, 2020-1071 i 2020-1158
Publicació BOPB: 27.7.2020, 7.8.2020 i 3.9.2020

Per tot l’exposat, es proposa a la regidora de cultura i festes, en ús de les competències
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents
ACORDS:
Primer. Acceptar la sol·licitud de desistiment presentada pel Col·lectiu de Recerca
Històrica per la realització de l’activitat de la Fira d’artesans de Santa Llúcia, prevista
diumenge 20 de desembre de 2020 de 9:00 a 16:00 hores a la plaça de l’església i carrer
Sant Antoni i pàrquing de la Rectoria Vella.
Segon. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD

_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 09:13 hores. “
Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica:
El Secretari
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.
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Sentit de l’acord:

