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
JGL2021000016
Sessió Ordinària
13 de juliol de 2021
18:00 - 18:45 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 22 de juny de 2020
2.- GOVERNACIÓ
2.1.- Proposta d’acord d’aprovació del calendari de vacances 2021 i pendents 2019 i 2020
3.- HISENDA
3.1.- Proposta d’acord d’aprovació de factures d’import superior a 3.000,00 euros
3.2.- Proposta d’acord d’aprovació atorgament de subvencions a les Associacions de mares
i pares d’alumnes, any 2021. exp. 2244-000060-2021 (x2021001524)
3.3.- Proposta d’acord d’aprovació atorgament de subvenció a l’Associació Roda de
Comerciants (ARC), any 2021. exp. 2244-000019-2021 (x2021000487)
3.4.- Proposta d’acord d’atorgament de subvencions a l’Associació Horts Socials de la
Muntanyeta i a l’Associació de Banc de Llavors de Roda de Ter, any 2021. exp. 2244000062-2021 (x2021001684)
3.5.- Proposta d’acord d’atorgament de subvenció a la Societat de caçadors de Roda de
Ter i les Masies de Roda en col·laboració amb el campionat local de caça menor de Roda

de Ter. Exp. 2244-000063-2021 (x2021001685)
3.6.- Proposta d’acord d’atorgament de subvenció a l’Associació de Disminuïts Físics
d’Osona (ADFO). EXP. 2244-000064-2021 (X2021001686)
3.7.- Proposta d’acord d'aprovació de l'atorgament de subvencions a la Fundació Sant
Tomàs per l’organització de la cursa La Somnàmbula, any 2021. EXP. 2244-000061-2021
(X2021001526)
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.1.- PROP_JGL ACCEPTACIO SUBVENCIO EQUIPAMENTS DIPUTACIO 08072021
4.2.- PROP_JGL LLICENCIA D'OBRES POL IND PUIG VELL 1 30062021
4.3.- Proposta d'acord d'aprovació de la licitació de les obres Projecte de consolidació de la
Muralla Esquerda
Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 22 DE JUNY DE 2020
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.0.- GOVERNACIÓ
2.1.- ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE VACANCES 2021 I PENDENTS 2019 I
2020
Vista la documentació que consta en l’expedient X2021001538 sobre la denegació de
l’INSS de la incapacitat permanent d’Isabel Torrents Rifà, per la qual s’ha extingit la
situació d’incapacitat laboral el 21/6/2021.
Atesa la sol·licitud presentada per Isabel Torrents Rifa, i que consta en el mateix
expedient, per la qual informa que ha rebut la notificació de l’INSS i sol·licita poder
gaudir de les vacances que li pertoquen des de la data de finalització de la situació
d’incapacitat laboral.
Atès l’informe tècnic pel qual s’informa favorablement per d’aprovar les vacances
d’Isabel Torrents Rifà des del 22 de juny fins a l’1 d’octubre, i la seva reincorporació a
partir del dilluns 4 d’octubre de 2021.
Atès que conforme el conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Roda de Ter
estableix que un cop fixat el calendari laboral qualsevol modificació caldrà fer-se
mitjançant una sol·licitud per part del treballador/a adreçada a la Junta de Govern
Local.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

Primer.- APROVAR el calendari de vacances d’Isabel Torrents Rifa, des del 22 de juny
fins a l’1 d’octubre, i la seva reincorporació a partir del dilluns 4 d’octubre de 2021.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a la intervenció municipal, als representants
sindicals, a Hiser Qualipreven, en qualitat d’empresa responsable de riscos laborals i a
l’empresa que presta el serveis laborals.
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.
Vist el decret d’alcaldia de data 12 de juliol de 2021, mitjançant el qual es procedeix a
l’aixecament del reparament relatiu al pagament de les factures núm. 049 de data
19/06/2021 presentada 4RATLLES Arquitectes i 5603195228 de data 16/06/2021
presentada Cespa 049, de quantia superior a 3.000 euros, per manca de fiscalització
prèvia.
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:
- factura núm. 21/193 de data 30/06/2021 presentada per Coral Cleaning, NIF
B66915257, corresponent al servei mensual de neteja escola Mare de Deu del Sol del
Pont juny 2021, per un import de 6.238,38 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 07.3231.21203.
- factura núm. 21/194 de data 30/06/2021 presentada per Coral Cleaning, SL., NIF
B66915257, corresponent al servei neteja mensual escola Emili Teixidor juny 2021, per
un import de 3.627,86 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3231.21201.

- factura núm. 5603195850 de data 29/06/2021 presentada per Cespa Compañia
Española de Servicios , SA, NIF A82741067, corresponent a servei de neteja viaria juny
2021, per un import de 11.689,43 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
05.163.21000.
- factura núm. 5604234163 de data 28/06/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a servei de recollida de PAP juny 2021, per
un import de 25.159,48 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604234072 de data 28/06/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a cost triatge març 2021, per un import de
3.252,39 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604234110 de data 28/06/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a tractament de form maig 2021, per un
import de 3.958,20 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 1210259834 de data 09/06/2021 presentada per Societat General
Autors, NIF G28029643, corresponent a autors 2020, per un import de 3.639,43 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.338.22610.
- factura núm. 2021/0329 de data 17/6/2021 presentada per Instal·lacions Baena, NIF
B60196771, corresponent a canal façana posterior Teatre , per un import de 6.030,68
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.333.62260.
- factura núm. 2021/298 de data 11/06/2021 presentada per Consorci per la gestió de
residus urbans, NIF P0800049J, corresponent a tractament de fracció CTR, per un
import de 3.257,31 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- Liquidació presentada per Consorci Osona Serveis Socials , SL, NIF P0800147A,
corresponent a espais activa’t Eix 1 2021, per un import de 5.400,00 euros, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 06.231.46700.
- factura núm. 360 de data 30/06/2021 presentada per Fundació Tac Osona, NIF
G65187056, corresponent a mensualitat juny manteniment parcs i jardins per un
import de 9.835,01 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.
- factura núm. 21202 de data 05/07/2021 presentada per Consell Comarcal Osona, NIF
G08924754, corresponent a serveis de dinamització del sistema esportiu municipal per
un import de 3.300,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.341.22611.
- factura núm. 049 de data19/06/2021 presentada 4RATLLES Arquitectes, NIF
B63378475, corresponent a modificació i subdivisió de projectes per fases per un
import de 8.228,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.151.22706.

- factura núm. 5603195228 de data 16/06/2021 presentada Cespa, NIF A82741067,
corresponent a reparació posta apunt del vehicle escombradora MFH 2020 per un
import de 6.638,65 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.163.21000.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2.- ACORD D’APROVACIÓ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES D’ALUMNES, ANY 2021. EXP. 2244-000060-2021 (X2021001524)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupen les Associacions de mares i pares d’alumnes 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
07.326.480.00 i per una quantitat total de 8.040,00 euros amb el concepte de
subvencions Ensenyament.
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 mares i pares
d’alumnes relacionades a continuació i per la quantitat indicada:
NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
SUBVENCIONAT

AMPA Escola Mare de
Déu del Sòl del Pont

G-08529380

1.584,00€

G-64013626

760,00€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

07.326.480.00

CENTRE
COST

0719

AMPA Escola Emili
Teixidor
AMPA INS Miquel Marti i
Pol
Associació usuaris i
usuàries de l’Escola
Municipal de Música el
Faristol.

07.326.480.00

0720

G-60701430

896,00€

07.326.480.00

0721

G-67322123

600,00€

07.326.480.00

0724

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 relacionades amb actes culturals: 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 cultural: professors,
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, 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:
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

3.3.- ACORD D’APROVACIÓ ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ RODA DE
COMERCIANTS (ARC), ANY 2021. EXP. 2244-000019-2021 (X2021000487)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupa l’entitat ASSOCIACIÓ RODA DE COMERCIANTS (ARC) 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
08.433.480.00 centre de cost 0880 i per una quantitat total de 2.000,00 euros amb el
concepte de Transferències Promoció econòmica - ARC.
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 l’ASSOCIACIÓ RODA DE
COMERCIANTS - ARC relacionada a continuació i per la quantitat indicada:
NOM ENTITAT

CIF

Associació Roda de
Comerciants - ARC

G-63473045

IMPORT
SUBVENCIONAT

2.000,00€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

08.433.480.00

CENTRE
COST

0880

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 relacionades amb actes culturals: 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 cultural: professors,
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, 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

3.4.- ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’ASSOCIACIÓ HORTS SOCIALS DE
LA MUNTANYETA I A L’ASSOCIACIÓ DE BANC DE LLAVORS DE RODA DE TER, ANY
2021. EXP. 2244-000062-2021 (X2021001684)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupen l’Associació horts socials de la Muntanyeta i l’Associació de banc de
llavors de Roda de Ter 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
12.925.480.00 i per una quantitat total de 10.350,00 euros amb el concepte de
subvencions Ensenyament.
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 horts socials de la
Muntanyeta i Associació de banc de llavors relacionades a continuació i per la
quantitat indicada:

NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
SUBVENCIONAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CENTRE
COST

Associació horts socials
de la Muntanyeta

G-66279696

400,00€

12.925.480.00

1210

Associació de banc de
llavors

G-66703729

400,00€

12.925.480.00

1211

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

3.5.- ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE RODA
DE TER I LES MASIES DE RODA EN COL·LABORACIÓ AMB EL CAMPIONAT LOCAL DE
CAÇA MENOR DE RODA DE TER. EXP. 2244-000063-2021 (X2021001685)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupa la Societat de Caçadors de Roda de Ter i les Masies de Roda del
municipi i en concret el campionat local de caça que l’entitat organitza a la nostra
localitat.

Considerant que en el pressupost municipal vigent hi ha consignació pressupostària
per atorgar subvencions nominatives i vista la necessitat de subvencionar el
Campionat local de caça menor amb gos classificatori pel campionat provincial,
organitzada per la Societat de Caça, com una activitat de foment del coneixement per
a la natura, preservació de l’equilibri d’espècies, activitats a l’aire lliure i cohesió social
a l’entorn d’aquesta activitat.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària
03.340.480.00 i per una quantitat total de 23.800 euros amb el concepte de
subvencions entitats esportives.
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’entitat esportiva que
seguidament es relaciona i per la quantitat indicada per al finançament de l’activitat de
Campionat local de caça menor amb gos classificatori pel campionat provincial:
NOM ENTITAT

CIF

Societat de Caçadors de
Roda de Ter i les Masies
de Roda

G59771337

IMPORT
SUBVENCIONAT
100 euros

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CENTRE
COST

03.340.480.00 0314

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:
1r) DESPESES SUBVENCIONABLES seran únicament les efectivament destinades a la
realització de l’activitat de Campionat local de caça menor.
Llistat de despeses elegibles

1. Adquisició de material específicament necessari per a l'activitat.
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,
relatives a les activitats objecte de la subvenció.
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: 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.
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, associació i al veïnat relacionat.
2n) REQUISITS
 Dur a terme les activitats per la qual ha estat concedida la subvenció, 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:
j) 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)
k) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
l) 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 100% del total de les
subvencions concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després de la
presentació al registre de les factures justificatives degudament relacionades, la suma
de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat, les quals s’hauran de
presentar obligatòriament abans del dia 31 d’octubre de 2021.
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

3.6.- ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS FÍSICS
D’OSONA (ADFO). EXP. 2244-000064-2021 (X2021001686)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupa l’Associació Disminuïts Físics d’Osona de la que en són usuàries
diverses persones del municipi.
Considerant que en el pressupost municipal vigent hi ha consignació pressupostària
per atorgar subvencions nominatives i vista la necessitat de col·laborar amb una
entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, que treballa per buscar
oportunitats per a totes les persones de la comarca d’Osona afectades per algun tipus
de diversitat funcional física o sensorial.
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 euros amb el concepte de
subvencions 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 l’entitat social que seguidament es
relaciona i per la quantitat indicada per al finançament de l’activitat d’inclusió que
realitza:
NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
SUBVENCIONAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CENTRE
COST

Associació Disminuïts
Físics d’Osona

G58208067

370 euros

06.231.480.00 0663

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 pròpia de
l’entitat.
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,
relatives a les activitats objecte de la subvenció.
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: 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.
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, associació i al veïnat relacionat.
2n) REQUISITS
 Dur a terme les activitats per la qual ha estat concedida la subvenció, 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:
m) 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)
n) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
o) 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 100% del total de les
subvencions concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després de la
presentació al registre de les factures justificatives degudament relacionades, la suma
de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat, les quals s’hauran de
presentar obligatòriament abans del dia 31 d’octubre de 2021.

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

3.7.- ACORD D'APROVACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LA FUNDACIÓ
SANT TOMÀS PER L’ORGANITZACIÓ DE LA CURSA LA SOMNÀMBULA, ANY 2021. EXP.
2244-000061-2021 (X2021001526)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupa l’entitat FUNDACIÓ SANT TOMÀS referent a la celebració de la 8ª
edició de la cursa nocturna solidària la Somnàmbula 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
03.340.480.00 0320 i per una quantitat total de 23.800,00 euros amb el concepte de
Subvencions entitats esportives, Associació Sant Tomàs (cursa la Somnàmbula).
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 la FUNDACIÓ SANT TOMÀS en
concepte de la celebració de la 8ª edició de la cursa nocturna solidària la Somnàmbula
relacionada a continuació i per la quantitat indicada:

NOM ENTITAT

CIF

FUNDACIÓ SANT TOMÀS
(cursa la Somnàmbula)

G66918095

IMPORT
SUBVENCIONAT

300,00€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

03.340.480.00

CENTRE
COST

0320

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:
1r) DESPESES SUBVENCIONABLES seran únicament les efectivament destinades a la
realització de l’activitat la cursa nocturna solidària la Somnàmbula.
Llistat de despeses elegibles
1. Adquisició de material per l’organització de la cursa.
2. Les despeses de farmaciola i de material de protecció contra la covid-19.
3. Confecció de cartells, programes, impresos etc. amb suport de paper o altres,
corresponents a les activitats objecte de la subvenció.
4. Despeses d’assegurances de responsabilitat civil, accidents, mutualitats.
5. Despeses de lloguer d’instal·lacions.
6. 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.
7. Despeses relacionades amb els voluntaris de l’entitat. Assegurança, roba
esportiva, 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, 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:
p) 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)
q) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
r) 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 100% del total de les
subvencions concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després de la
presentació al registre de les factures justificatives degudament relacionades, la suma
de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat, les quals s’hauran de
presentar obligatòriament abans del dia 31 d’octubre de 2021.
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 D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ REFORMA, MILLORA I MANTENIMENT
D’EQUIPAMENTS CULTURALS LOCALS 2021-2022 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant dictamen de 27 de maig
de 2021, ha resolt el procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de
concurrència competitiva de la convocatòria destinada a finançar obres i/o actuacions
de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals 2021-2022,
concedint 46.650,62€ a l’Ajuntament de Roda de Ter, per l’actuació Equipaments
cultural Roda de Ter (Codificació: 21/O/311177).
Que d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les
subvencions concedides han de ser acceptades pels beneficiaris dintre del termini d’un
mes des de la notificació de l’atorgament.
Així mateix, correspon a l’Ajuntament presentar declaració responsable conforme
compleixen amb els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per
obtenir la condició de beneficiari de subvencions i presentar els certificats d’estar al
corrent de les obligacions fiscals amb la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, o autoritzar al Consell per la seva obtenció. Si transcorregut

el termini esmentat, l’ajuntament no manifesta res al respecte, s’entendrà que no
accepta la subvenció concedida.
Tenint en compte que l’Ajuntament de Roda de Ter va motivar la necessitat de
realitzar les millores als equipaments Teatre Eliseu, seu de la Fundació Miquel Martí i
Pol, Museu de l’Esquerda i Biblioteca Bac de Roda, i té la intenció de portar a terme
aquestes millores,
I tenint en compte l’interès que genera l’acceptació de la subvenció Reforma, millora i
manteniment d'equipaments culturals locals 2021-2022, per a la població de Roda de
Ter, en relació a les possibilitats de millora dels equipaments culturals existents
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona a l’ajuntament
Roda de Ter per import de 7.778 euros, de conformitat amb el Contracte Programa
2016-2019, a través de l’addenda 2021 (Codificació: 21/O/311177).
Segon.- Segon.- DONAR trasllat al tècnic municipal del present acord, per tal que
realitzi el tràmit d’acceptació de la subvenció en l’aplicatiu PMT, de manera que es faci
el pagament de forma anticipada del 100 % de l’ajut.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a la intervenció als efectes escaients.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.2.- ACORD DE LLICÈNCIA D’OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL PUIG VELL PARCEL.LA
NÚMERO 1. EXP 2436-000019-2021 (X2021001166)
Vista la sol·licitud de Mecànica Anglada S.L., per la construcció d’una nau industrial per
construcció de maquinària, situada a la parcel.la número 1 del Polígon Industrial Puig
Vell d’aquest municipi, segons projecte tècnic presentat, signat per l’Enginyer Tècnic
Industrial Francesc Xavier Vila Ferrer, amb número de visat 201906704 del Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i amb número
d’expedient 2436-000019-2021 (X2021001166).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 14 de juny de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 12/05/2021
Planejament vigent:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Catalunya Central el 12/12/2017 (DOGC número 7565, de data 23/02/2018).
Qualificació urbanística: Clau 7a. Zona industrial. Indústria aïllada.
Informe de tramitació de l’expedient:
Les obres contemplen l’execució d’una nau d’ús industrial, de nova planta, destinada a la
fabricació de maquinària.
Agents:
Nom

Núm. col·legiat/CIF

Francesc Xavier Vila Ferrer

13.021

No consta

No consta

Enginyer Tècnic Industrial
Control de qualitat
Estudi de gestió de residus
Coordinador de seguretat i salut
Constructor
Projecte tècnic:
Projecte executiu amb núm. de visat 201906704 pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona.

Observacions contingut projecte:
Segons POUM vigent, el projecte definirà amb exactitud el tractament de l’espai lliure. Es
prohibeix l’emmagatzematge de deixalles i residus. En l’espai lliure que dóna front al carrer es
prohibeix l’emmagatzematge de material i tot allò que doni una imatge desordenada.
Segons documentació gràfica aportada i atenent al contingut del projecte, s’entén que en tot
moment es donarà compliment a aquest punt.
Superfície construïda del projecte:
Superfície construïda
Planta baixa
Planta altell
TOTAL

2.756,93 m2
1.013,65 m2
3.770,58 m2

Paràmetres urbanístics:

Condicions específiques:
Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.
Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
Terminis:
L’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística estableix que el termini per començar les obres és d’un any i de tres
anys per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la
llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la
persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi
transcorregut el termini de què es tracti.

Conclusions:
El projecte està d’acord amb la normativa urbanística vigent.
Càlcul de tributs exp. X2021001166

CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE L'OBRA
mòdul
Coef
Coef
concepte
m2
(€/m2)
tipològic ús
pb
2.756,93 511,00 € 1,2
0,7
paltell
1.013,65 511,00 € 1,2
0,7
3.770,58 PRESSUPOST CALCULAT
PRESSUPOST DE PROJECTE
CÀLCUL DE TRIBUTS - LLICÈNCIA D'OBRES
Pressupost de referència:
TAXA DE TRAMITACIÓ
IMPOST SOBRE CONSTR. INSTAL. I OBRES
TOTAL TRIBUTS

import
1.183.384,63 €
435.099,13 €
1.618.483,76 €
1.603.140,00 €

“

1.618.483,76 €
0,60% 9.710,90 €
4,00% 64.739,35 €
4,60% 74.450,25 €

CÀLCUL DE LA FIANÇA DE CONDICIONAMENT DE VIA PÚBLICA
m2 vorera 183,44
en obra nova construcció
11.006,40 €
TOTAL FIANÇA VIA PUBLICA
11.006,40 €
CÀLCUL DE LA FIANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Tm:
156,19
(mínim = 150 €)
TOTAL FIANÇA RESIDUS

1.718,09 €

Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal emès en data 6 de juliol de 2021 que transcrit
diu així:
“INFORME
1. FETS:
En data 11.05.2021 i amb registre d’entrada E2021003009, la Sr. Josep Novelles Sala
(43.630.712B), en representació de MECÀNICA ANGLADA S.L. (B61169116) presenta sol·licitud
de llicència d’obres per realitzar la construcció d’una nau industrial a la parcel·la núm. 1 del
polígon industrial Puig Vell, al municipi de Roda de Ter, segons projecte presentat.

2. FONAMENTS DE DRET






Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(modificada per la Llei 9/2011, Llei 5/2012, Llei 2/2014, Llei 3/2015, Llei 16/2015).
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació, document
bàsic “Seguretat en cas d’incendi”. (DB-SI).








Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per el que s’aprova el Reglament de
instal·lacions de protecció contra incendis.
Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques
complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials (RSCIEI).
Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

3. CONTINGUT
Segons s’exposa en la memòria presentada, en base al risc intrínsec d’incendi de l’activitat a
nivell global, es tracta d’un edifici tipus C amb risc BAIX amb una superfície construïda inferior a
6.000 m2. En aplicació de l’Annex 2 de la Llei 3/2010, l’establiment industrial no està sotmès al
control preventiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de protecció contra incendis.
No obstant tal i com s’estableix en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, cal valorar i definir tot allò referent en matèria de protecció contra
incendis durant la fase de sol·licitud de llicència d’obres que serà informat pels serveis Tècnics
Municipals.
4. CONCLUSIÓ
Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra Incendis que
determina la reglamentació d’aplicació, s’emet informe FAVORABLE. El titular és responsable
d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes
per la reglamentació d’aplicació.
Una vegada finalitzades les obres i previ a l’inici de l’activitat, en base a la documentació
presentada, l’activitat prevista restarà sotmesa a comunicació prèvia ambiental (Annex III)
inclosa en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
caldrà presentar entre altre la següent documentació:
a. Certificat d’instal·lació d’extintors o revisió de manteniment dels mateixos.
b. Contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis.
c. Certificats de conformitat amb les especificacions tècniques de la Norma Bàsica que
avalen la classe de reacció al foc dels materials de construcció i el comportament al foc
dels elements constructius.
d. El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra
incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica en la Instrucció Tècnica
Complementària SP 136 “Certificació d’instal·lació i aplicació de productes de protecció
passiva contra incendis”.

Finalment, es recorda que previ a l’inici de l’activitat cal tenir legalitzada davant dels serveis de
industria de la Generalitat de Catalunya totes les instal·lacions sotmeses a reglamentació
específica.”

Vist l’informe jurídic favorable que consta a l’expedient.
D’acord amb els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer; el capítol I del títol I del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; 81, 83 i 84 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals; 103.1 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; 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l’ordenança
fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; i
l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
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 a Mecànica Anglada S.L. llicència municipal d’obres per la
construcció d’una nau de nova planta a la parcel.la número 1 del Polígon Industrial
Puig Vell d’aquest municipi, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, amb
les següents CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
-

Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les
obres.
Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
Condicionat a que s’executi i mantingui les mesures de seguretat previstes a la
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.
Condicionat a que una vegada finalitzades les obres i previ a l’inici de l’activitat,
en base a la documentació presentada, l’activitat prevista sotmesa a
comunicació prèvia ambiental (Annex III) inclosa en la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es presenti entre
altre la següent documentació:
a. Certificat d’instal·lació d’extintors o revisió de manteniment dels
mateixos.
b. Contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis.
c. Certificats de conformitat amb les especificacions tècniques de la
Norma Bàsica que avalen la classe de reacció al foc dels materials de
construcció i el comportament al foc dels elements constructius.
d. El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva
contra incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica en la

-

Instrucció Tècnica Complementària SP 136 “Certificació d’instal·lació i
aplicació de productes de protecció passiva contra incendis”.
Condicionat a que previ a l’inici de l’activitat es legalitzin davant dels serveis de
industria de la Generalitat de Catalunya totes les instal·lacions sotmeses a
reglamentació específica.

Segon. ESTABLIR els següents terminis de vigència de la llicència: 1 any per iniciar les
obres i 3 anys per finalitzar-les, a comptar a partir de l’endemà de la notificació, amb
l’advertiment que aquesta llicència caducarà si transcorre el termini d’inici o
d’acabament, incloses les pròrrogues si s’haguessin sol·licitat i aprovat en el seu cas,
sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres.
Tercer. La fiança dipositada a l’Ajuntament el 12 de juliol de 2021, per un import de
1.718,09 euros, és pels costos previstos de gestió dels residus.
El sol·licitant de la llicència haurà de presentar en aquest Ajuntament, un certificat
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats i el
certificat final de la direcció de les obres visat pel col·legi professional, per tal que es
pugui retornar la fiança corresponent als costos previstos de gestió de residus.
Quart. La fiança dipositada a l’Ajuntament el 12 de juliol de 2021, per un import de
11.006,40 euros, és per garantir la reposició dels possibles desperfectes que es puguin
ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.
Cinquè. APROVAR l’autoliquidació provisional en concepte d’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per un import de 64.739,35 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 9.710,90 euros.
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la
liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si
s’escau, la quantitat que correspongui.
Sisè. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.3.- ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRES PER LA CONSOLIDACIÓ DE LA MURALLA DE L’ESQUERDA I DE
CONVOCATÒRIA DE LA SEVA LICITACIÓ
En data 16 de juny de 2020 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Projecte
bàsic i executiu de consolidació urgent de la muralla de l’Esquerda, esdevenint aprovat

definitivament en data 15 d’agost de 2020, corresponent iniciar l’expedient de
contractació per adjudicar el contracte d’obres per la continuació de les obres per la
consolidació de la muralla de l’Esquerda, per un pressupost base de licitació de
SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(61.278,53 €), IVA inclòs.
Consta a l’expedient Memòria justificativa on s’indica que és convenient licitar la
contractació de les obres per la consolidació de la muralla de l’Esquerda, catalogada
com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), d’acord amb el “Projecte bàsic i executiu
de consolidació de la muralla de l’Esquerda” redactat per l’arquitecte Joan Portal i
Liaño, amb col·laboració de Joan-Albert Adell i Gisbert.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, atès que ha
estat emès informe de la intervenció municipal segons el qual existeix consignació
pressupostària suficient per atendre a la contractació de les citades obres en el vigent
pressupost.
De conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona 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, i atenent a la delegació de
competències d’Alcaldia efectuada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant
resolució de data 16 de juliol de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
data 5 d’agost de 2020.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per contracte d’obres l’objecte del qual és la continuació de les obres per la
consolidació de la muralla de l’Esquerda, convocant la seva licitació.
Segon. APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
Tercer. APROVAR i autoritzar la despesa de SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTAVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (61.278,53 €), IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 14.333.62201 del pressupost vigent de la corporació.
Quart. ADONAR del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
Cinquè. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic així com tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en

particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques.
La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són 18.45h, 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

