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2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT) (Alcalde), 18/11/2021 09:09

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
JGL2021000025
Sessió Extraordinària
16 de novembre de 2021
13:45 - 14:10 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
Roger Canadell i Rusiñol

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

Núria López Rodríguez

Han Excusat la seva absència: Núria Arrébola Gómez

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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.- URBANISME
1.1.- Proposta d’acord relatiu a la declaració d’especial interès municipal de les obres
del C. Jacint Verdaguer n. 11. Exp. 2410-000065-2021 (X2021002099)
1.2.- Proposta d’acord relatiu a la declaració d’especial interès municipal de les obres
del C. Verge del Sòl del Pont n. 12. Exp. 2410-000073-2021 (X2021002209)
1.3.- Proposta d'acord relatiu a modificacions de llicència d'obres al c/ de l’Esquerda n.
26. Exp. 2436-000017-2019 (X2019001627)
2.- GOVERNACIÓ
2.1.- Proposta d'acord relativa a l’aprovació de l'expedient de contractació del
contracte d’obres d’urbanització dels Carrers Ausa i Ibers de Roda de Ter i de
convocatòria de la seva licitació
2.2.- Proposta acord sobre modificació del calendari de vacances de Núria López
Rodríguez
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3.- HISENDA
3.1.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació de factures d’import superior a 3.000,00
euros
4.- EDUCACIÓ
4.1.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació de la cinquena addenda al conveni del Pla
Educatiu d’Entorn (PEE) del curs 2021-2022 entre l’ajuntament de Roda de Ter i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
5.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.1.- Proposta d’acord relativa a la concessió dels ajuts per empreses dels sectors mes
afectats per la crisi del COVID-19 en el marc de les bases reguladores dels ajuts per
donar suport a les activitats econòmiques del municipi de Roda de Ter.
5.2.- Proposta d’acord relatiu a l’aprovació de les bases de participació de la 11ª fira de
Pont a Pont 2021
Desenvolupament de la sessió
1.0.- URBANISME
1.1.- ACORD RELATIU A LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES
OBRES DEL C. JACINT VERDAGUER N. 11. EXP. 2410-000065-2021 (X2021002099)
D’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de
l’Administració de la Generalitat i del governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, en data 13/09/2021 (registre entrada E2021005421), Concepció
Aguilar i Sallés ha formalitzat la comunicació prèvia d’obres en aquest ajuntament,
amb la finalitat de pintar la façana de l’habitatge situat a la finca del carrer Jacint
Verdaguer número 11 d’aquest municipi, expedient 2410-000065-2021
(X2021002099).

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’expedient ha estat informat favorablement per l’arquitecta tècnica municipal.
D’acord amb l’article 187 bis 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 16/2015, de 21 de
juliol.
De conformitat amb aquests antecedents, i una vegada valorades les actuacions
practicades a l’expedient, no s’aprecia cap circumstància contrària a la realització de
les obres comunicades.
D’acord amb l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, 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).
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La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. Declarar les obres de pintar la façana de l’habitatge situat a la finca del carrer
Jacint Verdaguer número 11 d’aquest municipi, com d’especial interès municipal al
tractar-se de la conservació i manteniment de façanes, teulades i barbacanes, per tal
que sigui d’aplicació una bonificació del 90 per cent sobre la quota de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres i se’n dedueixi, fins al límit d’aquesta, l’import
satisfet en concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística, de conformitat
amb les ordenances fiscals vigents.
Segon. L’esmentada comunicació prèvia d’obres es pot acollir, previ els tràmits
oportuns, a la subvenció que ve regulada per l’ordenança dels ajuts per a la
rehabilitació de façanes.
Tercer. Notificar aquest acord al titular de la comunicació prèvia i a tots els interessats
en el procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

1.2.- ACORD RELATIU A LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES
OBRES DEL C. VERGE DEL SÒL DEL PONT N. 12. EXP. 2410-000073-2021
(X2021002209)
D’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de
l’Administració de la Generalitat i del governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, en data 26/09/2021 (registre entrada E2021005653), Maria
Carme López Caño ha formalitzat la comunicació prèvia d’obres en aquest ajuntament,
amb la finalitat de rehabilitar la façana de l’habitatge situat a la finca del carrer Verge
del Sòl del Pont número 12 d’aquest municipi, expedient 2410-000073-2021
(X2021002209).

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’expedient ha estat informat favorablement per l’arquitecta tècnica municipal.
D’acord amb l’article 187 bis 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 16/2015, de 21 de
juliol.
De conformitat amb aquests antecedents, i una vegada valorades les actuacions
practicades a l’expedient, no s’aprecia cap circumstància contrària a la realització de
les obres comunicades.
D’acord amb l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, 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).
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La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. Declarar les obres de rehabilitació de la façana de l’habitatge situat a la finca
del carrer Verge del Sòl del Pont número 12 d’aquest municipi, com d’especial interès
municipal al tractar-se de la conservació i manteniment de façanes, teulades i
barbacanes, per tal que sigui d’aplicació una bonificació del 90 per cent sobre la quota
de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i se’n dedueixi, fins al límit
d’aquesta, l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament de llicència
urbanística, de conformitat amb les ordenances fiscals vigents.
Segon. L’esmentada comunicació prèvia d’obres es pot acollir, previ els tràmits
oportuns, a la subvenció que ve regulada per l’ordenança dels ajuts per a la
rehabilitació de façanes.
Tercer. Notificar aquest acord al titular de la comunicació prèvia i a tots els interessats
en el procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

1.3.- ACORD RELATIU A MODIFICACIONS DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ DE
L’ESQUERDA N. 26. EXP. 2436-000017-2019 (X2019001627)
Amb data 29 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local va atorgar a Moisès Alarcon i
Gallach llicència municipal d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al
carrer de l’Esquerda número 269 de Roda de Ter amb número d’expedient 2436000017-2019 (X2019001627).

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Amb data 23 d’abril de 2021 i amb registre d’entrada E2021002563 l’arquitecte Enric
Gil Marès presenta una memòria de modificacions i augment de la superfície de la
planta àtic realitzat durant l’execució de les esmentades obres.
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 2 de novembre de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici d’Expedient: 16/09/2019 - E2019004956
Planejament vigent: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 12/12/2017 (DOGC
número 7565, de data 23/02/2018).
Qualificació urbanística: Clau 6a1. Zona de cases unifamiliars i aparellades p.m. 350400m2.
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Primer. Després d’entrar la informació necessària per sol·licitar la llicència d’obres
pertinent als treballs, en diferents dies, s’entra la documentació del projecte amb pdf el
dia 04/10/2019. Es considera la sol·licitud de llicència d’obra amb registre d’entrada
núm. E2019005294 i data 01/10/2019.
Segon. S’emet un informe de deficiències per part del tècnic municipal de l’Ajuntament
amb data 07/10/2019 i registre d’entrada núm. E2019004956, el qual requereix
aportar documentació complementària sobre la parcel·la i el compliment de la
normativa urbanística, completar les seccions i els alçats marcant el perfil del terreny
natural i el terreny modificat de límit a límit de la propietat, completar el plànol 13
corresponent a la tanca amb els veïns; tot justificant les NNUU vigents. Les
modificacions hauran d’anar acompanyades amb un escrit, signat per l’arquitecte, on
es detallin els canvis realitzats en el projecte i indicant quins plànols s’anul·len i
identificant els de nova aportació.
Tercer. El 08/10/2019 i amb registre d’entrada núm. E2019005479, es presenten les
esmenes requerides pel tècnic de l’Ajuntament. S’afegeixen seccions topogràfiques,
l’escrit requerit i les plantes sobre parcel·la.
Quart. El 15/10/2019 el tècnic municipal de l’Ajuntament emet l’informe favorable
amb l’autoliquidació de les taxes i el càlcul de fiances que fan referència a l’expedient.
Cinquè. S’aporta, amb data 21/10/2019, el justificant de pagament de la llicència
d’obres, la fiança corresponent a la gestió de residus i la fiança corresponent als
possibles desperfectes originats per l’obra; un cop emès l’informe jurídic al respecte
amb data 17/10/2019.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sisè. Es notifica definitivament la concessió de la llicència amb data 30/10/2019 i
registre de sortida S2019002510.
Setè. Amb data 19/04/2021, l’arquitecta tècnica de l’Ajuntament, emet un informe
donant resposta al registre d’entrada amb núm. E2021002037 i data 30/03/2021
corresponent a la sol·licitud de primera ocupació. Per tal de poder concedir la primera
ocupació, es requereix legalitzar correctament l’increment de superfície construïda i la
modificació de la cota del terreny d’acabat final, l’imprès de sol·licitud de la
comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis, el full de dades
bancàries i el resguard acreditatiu d’haver efectuat la transferència de la quota
tributària d’acord amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 20.
Vuitè. Amb data 23/04/2021 i registre d’entrada núm. E2021002563 s’aporta la
documentació d’As built visada requerida per l’arquitecta tècnica de l’Ajuntament.
Novè. Amb data 22/09/2021 i registre d’entrada núm. E2021005618 s’aporta la
documentació d’As built corregida segons el requeriment d’esmenes amb data
17/06/2021. Tanmateix, s’aporten amb data 21/10/2021 i registre d’entrada núm.
E2021006254 la correcció de dos dels plànols de l’As built presentat.
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Informe:
Segons la darrera documentació presentada com a As built i després de revisar-ne el
seu contingut, s’ha donat resposta a tots els punts requerits en l’informe de data
17/06/2021.
Els paràmetres que s’hi defineixen estan d’acord amb el planejament vigent.
S’ha ampliat la superfície construïda respecte el projecte aprovat. L’ampliació és de
10.94m2. Caldrà abonar l’import de llicència corresponent a aquesta superfície.
Conclusions:
Per tot allò esmentat anteriorment, s’emet informe favorable sobre les modificacions
produïdes durant l’execució de les obres de construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat
del carrer de l’Esquerda núm. 26.
Càlcul de tributs exp. X2019001627

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

”
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
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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. APROVAR les modificacions produïdes durant l’execució de les obres de
construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat del carrer de l’Esquerda núm. 26 i
l’ampliació de 10,94 m2 de superfície construïda.
Segon. APROVAR l’autoliquidació en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per un import de 429,34 euros, i de taxa per tramitació de
llicències urbanístiques per un import de 64,40 euros.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

2.0.- GOVERNACIÓ

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS AUSA I IBERS DE RODA DE TER I DE
CONVOCATÒRIA DE LA SEVA LICITACIÓ. 1379-000016-2021 (X2021002056)
En data 16 de febrer de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària d’Urbanització del carrer Asdrúbal i Ausa i Ibers (entre camp
de la Batalla i Esquerda), redactat per l’arquitecte Manel Alcubierre Roca, el qual es
desglossa en dues fases: FASE 1 carrer Ausa i Ibers amb un pressupost d’execució per
contracte de 67.377,28 euros (IVA no inclòs) i de 81.526,51 euros (IVA inclòs) i FASE 2
carrer Asdrúbal amb un pressupost d’execució per contracte de 48.628,31 euros (IVA
no inclòs) i de 58.840,26 euros (IVA inclòs), quedant definitivament aprovat per acord
plenari de 25 de maig de 2021.
Ha estat incoat expedient de contractació per adjudicar el contracte d’obres
d’urbanització dels Carrers Ausa i Ibers, per un pressupost base de licitació de
VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS
(81.526,51 €), IVA inclòs.
En data 16 de novembre de 2021 l’arquitecta tècnica municipal ha subscrit Memòria
justificativa on s’indica que és convenient licitar la contractació de les obres
d’urbanització dels Carrers Ausa i Ibers, d’acord amb el “Projecte bàsic i executiu
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d’urbanització dels Carrers Ausa i Ibers -Fase 1-” redactat per l’arquitecte Manel
Alcubierre Roca.
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 adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per contracte d’obres l’objecte del qual són les obres d’urbanització dels
Carrers Ausa i Ibers, fase 1, del terme municipal de Roda de Ter, convocant la seva
licitació per un import base de licitació de VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS
EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (81.526,51 €), IVA inclòs..
Segon. APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Tercer. DESIGNAR als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant, d’acord amb el Plec de clàusules
administratives:
 President:
o L’Alcalde de la Corporació, el qual podrà ser substituït per qualsevol
altre regidor/a, a proposta d’aquest.


Vocals:
o La Secretaria de l’Ajuntament o funcionari/a que el substitueixi.
o Un/a tècnic/a competent de l’Ajuntament o funcionari/a que el/la
substitueixi.
o L’arquitecta municipal o funcionari/a que el substitueixi.
o L’arquitecta tècnica municipal o funcionari/a que el substitueixi.



Secretària: Un/a dels funcionaris/es de la Corporació que actuen com a vocal.

Podran assistir a la Mesa, amb veu però sense vot, personal tècnic i/o jurídic, als
efectes d’assessorar a la Mesa de contractació.
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Es designen com a custodis, que són les persones que permeten l’obertura dels sobres
a) La secretària-interventora, o qui la substitueixi.
b) L’arquitecta tècnica municipal, o qui la substitueixi.
Quart. APROVAR i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.1532.619.01 del pressupost vigent de la
corporació.
Cinquè. ADONAR del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
Sisè. 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 dels presents

2.2.- ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE VACANCES DE NÚRIA LÓPEZ
RODRÍGUEZ
Vist el calendari laboral de l’any 2021 i al pla de vacances 2021 aprovat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 23 de març de 2021.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Vista la petició de modificació del calendari de vacances presentada per Núria López
Rodríguez amb el registre d’entrada E2021006763 de data 12/11/2021.
D’acord amb el que s’estableix en l’Acord regulador de les condicions de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament de Roda de Ter, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de l’onze de juliol de 2006, atenent a l’establert en el capítol
V del títol III del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre relatiu al dret a la jornada de treball,
permisos i vacances, i a la legislació laboral d’aplicació.
Examinada la documentació que consta a l’expedient 1503-000001-2021
(X2021000004) i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1 h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
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Atès que l’Acord regulador del personal funcionari 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.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR LA MODIFICACIÓ en el pla de vacances de l'any 2021 per al personal
al servei d'aquest Ajuntament sol·licitada d’acord amb el calendari adjunt a la petició.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i als representants de
Personal.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.0.- HISENDA
3.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 3.000,00 EUROS
Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i
confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.
I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal
vigent, i el Decret de 16 de juny de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 691 de data 03/11/2021 presentada per Fundació Tac Osona, NIF
G65187056, corresponent a mensualitat setembre manteniment parcs i jardins per un
import de 9.835,01 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.
- Liquidació tributària, presentada per Agencia Tributaria 2T-2014 al 2T-2016 del
consorci de gestió de residus, per un import de 6.725,90 euros.
- Anualitat caixa crèdit presentada per Diputació de Barcelona, corresponent a reforma
teatre per a biblioteca, inversions varies i sentència 343/12 excés obra ref, per un
import de 52.500,00 euros.
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Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
4.0.- EDUCACIÓ
4.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA CINQUENA ADDENDA AL CONVENI DEL PLA
EDUCATIU D'ENTORN (PEE) DEL CURS 2021-2022 ENTRE L’AJUNTAMENT DE RODA DE
TER I EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Vist l’informe emès per la tècnica d’Ocupació i Educació de l’Ajuntament de Roda de
Ter en que es proposa aprovar la cinquena addenda al conveni de col·laboració del pla
educatiu entorn 2021-22.
Considerant que la junta de govern local del 21 de març de 2019, va aprovar conveni
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Roda de Ter, de col·laboració
per al Pla Educatiu Entorn 2019-23.
Vista la documentació que hem rebut en data 05/11/2021 (E2021006638), de la
cinquena addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Roda de Ter per al
desplegament de les mesures del pla de millora d’oportunitat educatives en el marc
dels plans educatius d’entorn del curs 2021/2022
El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 9.000,00 €,
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació
de les famílies i la cohesió social. Actuacions de l’1 de setembre de 2021 i fins al 31
d’agost de 2022.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 53,2 % (4.788,00 €) de
la quantitat total a l’Ajuntament de Roda de Ter en el moment de la signatura
d’aquesta addenda i la quantitat restant (46,8% de la quantitat total, 4.212,00 €) es
tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total.
L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a
la clàusula segona.
La Junta de Govern Local aprova els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esborrany de de l’addenda entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Roda de Ter
Cinquena addenda al conveni de col·laboració del pla educatiu entorn 2021-22.
Segon.- Facultar l’alcalde de la corporació 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 calgui.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la família i comunitat
educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i
trametre’ls el document degudament signat.
Quart.- Notificar aquest acord a la intervenció municipal, per tat de dotar la partida
corresponent en el pressupost del 2022.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

5.0.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.1.- ACORD DE CONCESSIÓ DELS AJUTS PER EMPRESES DELS SECTORS MÉS
AFECTATS PER LA CRISI DEL COVID-19 EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES DELS
AJUTS PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI DE
RODA DE TER.
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió extraordinària de
5 d’agost de 2021 es van aprovar les bases reguladores de les subvencions COVID19
per donar suport a les empreses de Roda de Ter i la seva convocatòria, les quals van
ser publicades al BOP de Barcelona del dia 10 d’agost de 2021.
Atès que l’objecte d’aquestes bases és un programa d’ajuts per empreses,
professionals i autònoms dels sectors més afectats per la crisi del COVID-19, amb
l’objectiu de fomentar el manteniment de l’exercici d’aquestes activitats al municipi i
l’ocupació.
Vist l’informe d’instrucció emès per part de la tècnica de promoció econòmica en
relació a la valoració dels requisits de les persones beneficiàries i la documentació
presentada pels sol·licitants.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per intervenció.
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 dels ajuts als beneficiaris relacionats a continuació:
NOM SOL·LICITANT
OSONAPA, SL
MONTSERRAT SALA CARMONA
TEIXITS RODA, SA

NIF
B65913469
33959139F
A08826869

IMPORT
400,00 €
400,00 €
400,00 €

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_JGL

SECRETARIA INTERVENCIO

1046-000025-2021

Codi Segur de Verificació: 5d9bac43-f774-42c9-b78a-1b3ce1ac1156
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10609576
Data Impressió: 19/11/2021 12:45:34
Pàgina 13 de 14

SIGNATURES

Ì5d9bac43-f774-42c9-b78a-1b3ce1acÇ+X}Î

DOCUMENT

1.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Secretària), 17/11/2021 20:34
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT) (Alcalde), 18/11/2021 09:09

Segon.- APROVAR I AUTORITZAR el pagament de l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal i com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a la partida
06.231.480.02 del pressupost municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i comunicar-ho al Servei
de Promoció Econòmica i a la intervenció municipal.
Quart.- PUBLICAR aquests acords a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS),
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Cinquè.- FACULTAR a l’alcalde per resoldre els recursos que es puguin presentar en
relació a aquest acord.]
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

5.2.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA 11ª FIRA DE PONT
A PONT 2021

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les bases de participació generals de la 11ª Fira de pont a pont que es celebrarà el
diumenge dia 12 de desembre de 2021 de 9.00h a 14.00h al casc antic de Roda de Ter
que comprèn l’espai delimitat pels carrers Pere Almeda, Plaça Major, Bac a partir del
Ferran Alsina i Ramon Martí fins al Joan de Mas que consten a l’expedient estableixen
els requisits necessaris per a participar a l’esmentada fira i obtenir el títol habilitant
que permet l'ocupació del domini públic dels seus participats.
L'article 77 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
de Béns de les Entitats Locals, ens diu que «L'ús comú especial normal dels béns de
domini públic se subjectarà a llicència, ajustada a la naturalesa del domini, als actes de
la seva afectació i obertura a l'ús públic i als preceptes de caràcter general». I afegeix,
«Les llicències s'atorgaran directament, excepte si per qualsevol circumstància es
limités el número d'aquestes, i en aquest cas ho seran per licitació i, si no fos possible,
perquè tots els autoritzats haguessin de reunir les mateixes condicions, mitjançant
sorteig».
Atès que l’article 35.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que «La motivació dels actes que
posin fi als procediments selectius i de concurrència competitiva es realitzarà de
conformitat amb el que disposin les normes que regulin les seves convocatòries,
havent, en tot cas, quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució
que s'adopti» i en virtut del que estableix l'article 21.2 q), de la Llei de Bases
Reguladora del Règim Local, segons el qual correspon a l'Alcalde «L'atorgament de les
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llicències, tret que les lleis sectorials l'atribueixin la competència expressament al Ple o
a la Junta de Govern Local».
Atès que segons les noves mesures aprovades pel PROCICAT i el Govern de la
Generalitat de Catalunya, publicades al DOGC Núm. 8537 corresponents a la
RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya en matèria de fires-mercats l’apartat 17.3 preveu:
- Mesures organitzatives de control de les aglomeracions.
- Ús de la mascareta d’acord apartat 7 de la resolució.
Vist l’informe favorable de la tècnica de promoció econòmica.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020 de delegació d’atribucions de l’alcalde a
la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR les bases de participació generals de la 11ª Fira de pont a pont,
condicionant l’atorgament de les llicències a les disposicions sanitàries en vigor a la
data de la seva celebració.
Segon.- PUBLICAR les bases a l’e-tauler i fer-ne difusió en els canals de comunicació
habituals.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són les 14:10h,
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

