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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
JGL2021000014
Sessió Ordinària
8 de juny de 2021
18:40 - 19:10 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
Núria Arrebola i Gómez
Roger Canadell i Rusiñol

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

Núria López Rodríguez

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:

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

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25 DE MAIG DE 2021
2.- HISENDA
2.1.- PROPOSTA D'ACORD D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS APROVATS PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021
DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023.
2.2.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A
3.000,00 EUROS
3.- URBANISME
3.1.- PROPOSTA D’ACORD DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES AL C/ DE L’ESQUERDA
N. 10. EXP. 2436-000013-2021 (X2021000621)
3.2.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ JOSEP CAMINALS N. 7. EXP.
3043-000007-2021 (X2021000732)
4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.1.- SOL·LICITUD AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D'AJUT PER A LA
CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES BENEFICIARIS DE GARANTIA JUVENIL
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5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 25 DE MAIG DE 2021
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.0.- HISENDA
2.1.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS APROVATS PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021 DEL PLA
DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de
maig de 2021 (BOPB 3175/2021) en que s’ha aprovat la Resolució parcial del
procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023.

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

Atès que en aquesta resolució s’atorguen a favor de l’Ajuntament de Roda de Ter les
subvencions següents:

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ACCEPTAR els ajuts econòmics aprovats per la Diputació de Barcelona a favor
de l’Ajuntament de Roda de Ter en la Resolució parcial del procediment de concessió
d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
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Segon.- DONAR trasllat als tècnics municipals del present acord, per tal que realitzin 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

2.2.- ACORD RELATIU A L’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.

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

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 21/157 de data 01/06/2021 presentada per Coral Cleaning, NIF
B66915257, corresponent al servei mensual de neteja escola Mare de Deu del Sol del
Pont maig 2021, per un import de 6.238,38 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 07.3231.21203.
- factura núm. 21/158 de data 01/06/2021 presentada per Coral Cleaning, SL., NIF
B66915257, corresponent al servei neteja mensual escola Emili Teixidor maig 2021, per
un import de 3.627,86 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3231.21201.
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- factura núm. 5603194578 de data 26/04/2021 presentada per Cespa Compañia
Española de Servicios , SA, NIF A82741067, corresponent a servei de neteja viaria maig
2021, per un import de 11.689,43 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
05.163.21000.
- factura núm. 5604233917 de data 26/05/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a servei de recollida de PAP maig 2021, per
un import de 25.159,48 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604233854 de data 26/05/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a cost triatge febrer 2021, per un import
de 3.036,26 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604233776 de data 26/05/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a tractament de form abril 2021, per un
import de 3.632,12 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 278 de data 01/06/2021 presentada per Fundació Tac Osona, NIF
G65187056, corresponent a manteniment parcs i jardins maig 2021, per un import de
9.835,01 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.
- factura núm. 2021376 de data 28/05/2021 presentada per Construccions Cros Tres,
SL, NIF B64917966, corresponent a import 1a cerificació, per un import de 8.191,77
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.1531.619.70.
- Liquidació presentada per Consorci Osona Serveis Socials , SL, NIF P0800147A,
corresponent a gestió i tramitació d’ajuts d’urgència social 2020, per un import de
6.787,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.46700.

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

- Liquidació presentada per Consorci Osona Serveis Socials , SL, NIF P0800147A,
corresponent a gestió i tramitació d’ajuts per a subministraments energètics, per un
import de 10.853,80 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.46700.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- URBANISME
3.1.- ACORD DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D’OBRES AL C/ DE L’ESQUERDA N. 10. EXP.
2436-000013-2021 (X2021000621)
El 5 de març de 2021 i amb registre d’entrada E2021001213 la societat Projecte i
Edificacions Manlleu SL, ha presentat una instància on sol·licita pròrroga de la llicència
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d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de l’Esquerda
número 10 de Roda de Ter la qual es va atorgar per acord de la Junta de Govern Local
de data 27 de novembre de 2007, expedient número 196/2006.
El 26 d’abril de l’arquitecta municipal ha emès informe favorable que transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 08/03/2021
La sol·licitud demana la pròrroga de la llicència urbanística per acabar la carcassa de
l’edificació començada amb llicència urbanística 27 de novembre de 2007 (expedient
196/2006)
Normativa:
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).
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 i
per la Llei 7/2011 (en endavant TRLU)..
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés
a l’habitatge.
Qualificació urbanística: zona 6a1. Zona de cases aïllades.
Informe de tramitació de l’expedient:
Tal com marca el Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge, en la disposició final segons diu:

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

“Disposició final segona
Modificació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, que resten redactats de la manera següent:
1. Les persones titulars de llicències d'obres caducades a partir de l'1 de gener de 2008,
atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i
d'habitatge anterior a la normativa aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden
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sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les circumstàncies
següents:
a) Si, després d'haver iniciat l'execució de les obres autoritzades, no van poder
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el
sector de la construcció.
b) Si s'ha iniciat l'estructura de l'edifici, i l'adaptació de les obres executades a les
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge
aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei resulta inviable econòmicament.
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics
vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga en tots els aspectes
no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.
2. Les persones titulars de llicències a què fa referència l'apartat 1 disposen d'un
termini d'un any a partir de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de
2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, per sol·licitar-ne la
rehabilitació i la pròrroga. Transcorregut aquest termini sense haver presentat la
sol·licitud, o transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense
haver finalitzat les obres d'edificació autoritzades, les persones esmentades resten
obligades a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposen d'un termini
màxim d'un any des que finalitzi el termini corresponent, amb l'advertiment que, si no
ho fan, es pot executar forçosament per l'administració que va atorgar la llicència pels
mitjans regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la
realitat física alterada i l'ordre urbanístic vulnerat. Això s'entén sense perjudici de la
possibilitat d'obtenir nova llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els ajustos
necessaris perquè esdevinguin autoritzables les obres d'acord amb la normativa tècnica
aplicable.
3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fa referència
l'apartat 1 és el 31 de desembre de 2022”
A causa de l’estat d’alarma s’han afegit 79 dies al termini de sol·licitud de pròrroga de
llicències.

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

Conclusió:
Tal com marca l’apartat 2 de la disposició final segona, tenint en compte l’estat
d’alarma, el termini de pròrroga és vigent. Per tant, es pot prorrogar el termini de
llicència fins al 31 de desembre de 2022.
Caldrà que la llicència s’ajusti a la llicència urbanística de l’expedient 196/2006 de 27
de novembre de 2007.”
Vist l’informe jurídic favorable de 31 de maig de 2021.
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D’acord amb la disposició final segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que modifica la disposició transitòria
primera de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme; l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; 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 Projectes i Edificacions Manlleu, SL, una pròrroga amb data de
finalització màxima 31 de desembre de 2022 de la llicència municipal d’obres
corresponent a l’expedient 196/2006, per la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat, situat al carrer de l’Esquerda número 10 de Roda de Ter, la qual queda subjecta
al compliment de la totalitat de requeriments i condicions que figuren en l’expedient
per la concessió de la llicència original atorgada el 27 de novembre de 2007 i d’acord
amb l’informe de l’arquitecte municipal emès el 26 d’abril de 2021 i transcrit en la part
expositiva, salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercer.
Segon. APROVAR la liquidació en concepte de taxa per tramitació de llicències
urbanístiques per un import de 39,20 €.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada i requerir-la perquè realitzi el
pagament de la liquidació de la taxa esmentada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

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

3.2.- ACORD D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ JOSEP CAMINALS N. 7.
EXP. 3043-000007-2021 (X2021000732)
Vista la sol·licitud de Nedgia Catalunya, SA, per realitzar l’obertura d’una rasa de
1,60x0,4 m2 sobre vorera al carrer Josep Caminals número 7 d’aquest municipi, i amb
número d’expedient 2436-000014-2021 (X2021001200).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 19 de maig de 2021.
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, 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
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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 Nedgia Catalunya, SA, llicència d’obres per l’obertura d’una rasa
de 1,60x0,4 m2 sobre vorera al carrer Josep Caminals número 7 d’aquest municipi,
d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, i especialment condicionada al
compliment dels requeriments següents:
1. No es podrà afectar cap instal·lació ni servei existent actualment.
2. Caldrà reposar les parts afectades per les obres com a mínim a la situació actual
de les mateixes.
3. Les obres hauran d’estar degudament protegides i senyalitzades en tot moment
per tal d’evitar qualsevol perill per a la via pública.
4. Abans d’iniciar les obres caldrà presentar el full de designació del coordinador en
matèria de seguretat i salut en fase d’execució de les obres.
5. Previ al començament de les obres:
a) Caldrà comunicar-ho al Servei de Vigilants Municipals per tal de que indiqui
la senyalització a col·locar, així com establir els horaris en què es podrà
tallar la via pública, en cas de que fos necessari.
b) Caldrà comunicar, amb dos dies d’antelació, la data d’inici d’execució de
les obres als veïns afectats.
6. Abans de procedir al tapat de les rases caldrà comunicar-ho als Serveis Tècnics
Municipals per tal de que procedeixin a realitzar visita d’inspecció.
7. La present llicència s’entendrà concedida únicament als efectes municipals, sense
perjudici dels altres permisos, tan d’organismes oficials com de propietaris
particulars que es puguin necessitar.
Segon. ESTABLIR els següents terminis de vigència de la llicència: 6 mesos per l’inici de
les obres i 1 any per a la seva finalització.
Tercer. APROVAR la liquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per un import de 8,24 €, i de taxa per tramitació de llicències
urbanístiques per un import de 35,85 €.
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la
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liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si
s’escau, la quantitat que correspongui.
Quart. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.1.- ACORD DE SOL·LICITUD AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’AJUTS PER A
LA CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES BENEFICIARIS DE GARANTIA JUVENIL
Atesa la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per
a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya (SOC – JENP), i l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.
Vist l’informe signat per la senyora Gemma Soldevila Bosch, com a tècnica ocupació,
en que es recullen les contractacions subvencionables i la proposta de sol·licitud.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
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PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la concessió d’un ajut per a la
contractació de 3 joves en pràctiques beneficiaris de garantia juvenil, per un import
total de 33.000 euros. Les places sol·licitades seran (per ordre de prioritat):
1. Agent cívic que doni suport en tasques d'informació a la ciutadania. Cicles grau
mig o superior de la família de Serveis socioculturals i a la comunitat.
2. Agent cívic que doni suport en promoció medi ambient. Cicles grau mig o
superior de la família de Serveis socioculturals i a la comunitat.
3. Tècnic de suport a la Fundació de l’Esquerda i la Fundació Miquel Martí i Pol.
Grau universitari de l’àrea d’humanitats.
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.
TERCER. Nomenar a la senyora Gemma Soldevila Bosch com a persona de contacte
tècnic.
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QUART. Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i comunicar-ho a la
intervenció municipal als efectes escaients.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- 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.
5.1.- APROVACIÓ CALENDARI DE VACANCES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE
NOVA INCORPORACIO
Vist el calendari laboral de l’any 2021 i al pla de vacances 2021 aprovat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 23 de març de 2021.
Vistes les propostes de calendaris presentades pels treballadors de nova incorporació, i
que estan adjuntes en l’expedient 1503-000001-2021 (X2021000004).
D’acord amb el que s’estableix en el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral
de l’Ajuntament de Roda de Ter subscrit pels representants de l’empresa i pels dels
seus treballadors el dia 14 de febrer de 2006 publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 4705 – 25 de 25 d’agost de 2006, atenent a
l’establert en el capítol V del títol III del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre relatiu al
dret a la jornada de treball, permisos i vacances, i a la legislació laboral d’aplicació.
Examinada la documentació que consta a l’expedient 1503-000001-2021
(X2021000004) i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1 h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
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La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR, amb caràcter general, el pla de vacances de l'any 2021 per al
personal de nova incorporació al servei d'aquest Ajuntament, d’acord amb les
propostes que consten incorporades en l’expedient Expedient: 1503-000001-2021
(X2021000004).
Segon.- NOTIFICAR el present acord als representants de personal i al e-taulell de la
corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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5.2.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A PLANS LOCALS DE
JOVENTUT D’AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS
EXERCICI 2021
El Consell Comarcal d’Osona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament Roda de Ter
per desenvolupar el Pla Local de Joventut del municipi Roda de Ter i per import de
7.778 euros, de conformitat amb el Contracte Programa 2016-2019, a través de
l’addenda 2021.
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 té la voluntat de dur a terme el
desenvolupament del Pla Local de Joventut per aquest exercici 2021 i, per tant, li és
determinant acceptar la subvenció esmentada.
Fonaments de dret

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
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La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny ( en endavant ROAS).
L’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal d’Osona, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 23 de setembre de 2004, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província número 55 del 5 de març de 2005.
En compliment de la legislació esmentada i dintre del termini concedit.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
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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.
Segon.- DECLARAR responsablement que l’Ajuntament de Roda de Ter compleix amb
els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per obtenir la condició de
beneficiari de subvencions i adjunta els certificats d’estar al corrent de les obligacions
fiscals amb la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
Declarar responsablement que l’Ajuntament de Roda de Ter compleix amb els requisits
de l’article
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal d’Osona.
Resultat: Aprovat per unanimitat

No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són 19.10h, de
tot el que jo, la Secretària, en dono fe i lliuro aquesta acta, amb el vistiplau de
l’Alcalde.
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L’Alcalde

La Secretària Interventora

