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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
JGL2021000010
Sessió Ordinària
13 d´abril de 2021
18:09 - 18:22 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:

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

1.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2021
2.- URBANISME
2.1.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES A LA PL. ESPANYA N. 10. EXP. 3043000003-2021 (X2021000622)
2.2.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL EL PUIG
VELL PARCEL·LES N. 5-6-7-8. EXP. 2410-000108-2020 (X2020001854)
2.3.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ SANTA TECLA N. 6. EXP. 2436000011-2021 (X2021000471)
2.4.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ SALVADOR ESPRIU N. 1. EXP.
3043-000004-2021 (X2021000640)
2.5.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ FERRAN ALSINA N. 15. EXP.
2436-000014-2021 (X2021000732)
3.- HISENDA
3.1.- PROPOSTA RELATIVA A APROVACIO FACTURES SUPERIORS A 3.000€
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4.- GOVERNACIO
4.1.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL EMM
FARISTOL
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE MARÇ DE
2021
Resultat: Aprovada per unanimitat

2.0.- URBANISME
2.1.- ACORD RELATIU A LA LLICÈNCIA D'OBRES A LA PL. ESPANYA N. 10. EXP. 3043000003-2021 (X2021000622)
Vista la sol·licitud de Nedgia Catalunya, SA, per realitzar l’obertura d’una rasa de
5,90x0,4 m2 sobre vorera i vial a la plaça Espanya número 10 d’aquest municipi, i amb
número d’expedient 3043-000003-2021 (X2021000622.
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 10 de març de 2021.

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, 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 Nedgia Catalunya, SA, llicència d’obres per l’obertura d’una rasa
de 5,90x0,4 m2 sobre vorera i vial a la plaça Espanya número 10 d’aquest municipi,
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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.

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

Tercer. APROVAR la liquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per un import de 25,14 €, 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
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

2.2.- ACORD RELATIU A LA LLICÈNCIA D'OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL EL PUIG VELL
PARCEL·LES N. 5-6-7-8. EXP. 2410-000108-2020 (X2020001854)
Vista la sol·licitud presentada per Costa Food Meat SL, per la instal·lació d’uns equips
portàtils de congelació ràpida al Polígon Industrial El Puig Vell parcel·les número 5-6-7-
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8 de Roda de Ter, segons projecte tècnic presentat, signat per l’enginyer tècnic agrícola
Carles Maideu Escolà, amb visat 2020/330320 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles
i Forestals de Catalunya, i amb número d’expedient 2410-000108-2020
(X2020001840).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès l’1 de març de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 22/12/2020.
En resposta a la sol·licitud de comunicació prèvia d’obres presentada a les oficines
municipals el 21 de desembre de 2020 per COSTA FOOD MEAT, SL (registre d’entrada
E2020006613 i exp. 2410-000108-2020 (X2020001854) analitzada la documentació, es
va requerir a l’interessat que sol·licités llicència d’obres ja que segons l’article 2 de la
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, l’obra objecte d’aquesta
sol·licitud es classifica com a obres d’intervenció en edificis existents que modifiquen la
composició exterior, la volumetria, l’estructura o canvi d’usos i per tant requereix
l’elaboració d’un projecte.
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: Indústria Aïllada (Clau 7a).

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

Informe de tramitació de l’expedient:
Agents:
Nom

Núm.
col·legiat/CIF

Redactor del Projecte
Enginyer tècnic agrícola

Carles Maideu Escolà

2.516

Constructor

No consta

No consta

les obres sol·licitades són les necessàries per dur a terme la instal·lació d’uns equips de
congelació ràpida a l’exterior de la nau de Costa Food Meat
Distribució de les superfícies construïdes:
Superfície construïda
Mòduls congelació

517,41 m2

El compliment de la normativa urbanística es detalla en el quadre següent:
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Condicions específiques:
S’aporta document d’acceptació de residus per part d’un gestor autoritzat.
Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.
Condicionat a reposar el paviment de la vorera, en cas de desperfectes
Un cop instal·lats els equips es realitzarà una sonometria per determinar si els equips
estan dins dels llindars de no nocivitat acústica de la zona.
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.

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

Càlcul de tributs exp. 1854/2020

”
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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 Costa Food Meat SL llicència municipal d’obres per la instal·lació
d’uns equips de congelació ràpida a l’exterior de la nau situada al Polígon Industrial El
Puig Vell parcel·les 5-6-7-8 de Roda de Ter, d’acord amb el projecte tècnic presentat,
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, amb les següents CONDICIONS
ESPECÍFIQUES:
1. Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les
obres.
2. Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
3. Un cop instal·lats els equips es realitzarà una sonometria per determinar si els
equips estan dins dels llindars de no nocivitat acústica de la zona.

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

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. APROVAR l’autoliquidació provisional en concepte d’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per un import de 3.650,84 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 547,63 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.
Quart. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

2.3.- ACORD RELATIU A LA LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ SANTA TECLA N. 6. EXP. 2436000011-2021 (X2021000471)
Vista la sol·licitud de Pere Famada i Crespi, per realitzar la substitució de teulades de
garatge i coberts existents a la finca del carrer Santa Tecla número 6 de Roda de Ter,
segons projecte tècnic presentat, signat per l’arquitecte tècnic Marc Manubens i
Mayans, i amb número d’expedient 2436-000011-2021 (X2021000471).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 26 de març de 2021
que transcrit diu així:
“Les obres sol·licitades es troben situades dins del Sòl Urbà en una illa qualificada amb
clau “5a4” (cases agrupades) segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
actualment en vigència.
Atès que les obres que es pretenen portar a terme, afecten a construccions en situació
de fora d’ordenació, les quals, segons l’article núm. 159 del POUM, són obres de
reparació autoritzables ja que fan referència a la conservació d’una construcció
existent sense suposar cap augment del seu valor.
Atès que la documentació presentada per donar resposta al requeriment del dia 2 de
març de 2021 (registre de sortida S2021000520) és correcta, la tècnica que subscriu,
PROPOSA:

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

ATORGAR la llicència municipal d’obres sol·licitada per Pere Famada Crespi per
substituir les teulades del garatge i coberts de la finca situada al carrer Santa Tecla,
núm. 6 exp. 2436-000011-2021 (X2021000471), amb les condicions que consten a
l’expedient i especialment condicionada a:
1. Caldrà presentar una fiança per garantir la reposició del possibles desperfectes
que es puguin ocasionar a la via pública durant l’execució de l’obra per un
import de 15 m de façana x 2 m d’amplada x 30 €/m2 = 900 €
2. Caldrà realitzar el pagament de l’impost i la taxa de la llicència d’obres següent:
Pressupost:
Impost:
Taxa:
TOTAL

4
0,6

sobre el pressupost
sobre el pressupost

28.049,30 €
1.121,97 €
168,30 €
1.290,27 €
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3. Si per tal de poder portar a terme la present sol·licitud es necessita ocupar la via
pública, caldrà:
a. Fer efectiva la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic segons la
ordenança fiscal núm. 9, per un import de 0,27 €/m2 dia.
b. Comunicar-ho a la Policia Municipal per tal d’indicar la senyalització a
col·locar, calcular la durada de la ocupació i establir els horaris en què es
podrà tallar la via pública en cas que sigui necessari.
Termini execució obres:

començament: 1 any
finalització: 3 anys”

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).

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

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR a Pere Famada i Crespi llicència municipal d’obres per substituir les
teulades del garatge i coberts de la finca situada al carrer Santa Tecla número 6 de
Roda de Ter, d’acord amb el projecte tècnic presentat, salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercers, amb les següents CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
1. Si per tal de poder portar a terme la present sol·licitud es necessita ocupar la
via pública, caldrà:
a) Fer efectiva la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic segons la
ordenança fiscal núm. 9, per un import de 0,27 €/m2 dia.
b) Comunicar-ho a la Policia Municipal per tal d’indicar la senyalització a
col·locar, calcular la durada de la ocupació i establir els horaris en què es
podrà tallar la via pública en cas que sigui necessari.
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
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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 29 de març de 2021, per un import de
900,00 euros, és per garantir la reposició dels possibles desperfectes que es puguin
ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.
Quart. APROVAR l’autoliquidació provisional en concepte d’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per un import de 1.121,97euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 168,30 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.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.

Resultat: Aprovat per unanimitat

2.4.- ACORD RELATIU A LA LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ SALVADOR ESPRIU N. 1. EXP.
3043-000004-2021 (X2021000640)
Vista la sol·licitud de Crous Expert SL, per realitzar una rasa per connectar un desaigua
al carrer Salvador Espriu numero 1 d’aquest municipi, i amb número d’expedient 3043000004-2021 (X2021000640).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 26 de març de 2021.

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, 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.
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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 Crous Expert SL, llicència d’obres per realitzar una rasa per
connectar un desaigua al carrer Salvador Espriu número 1 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. Previ al començament de les obres caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal 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.
5. 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.
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 10,00 €, 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
liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si
s’escau, la quantitat que correspongui.

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

Quart. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.

Resultat: Aprovat per unanimitat

2.5.- ACORD RELATIU A LA LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ FERRAN ALSINA N. 15. EXP.
2436-000014-2021 (X2021000732)
Vista la sol·licitud de Nedgia Catalunya, SA, per realitzar l’obertura d’una rasa de
1,50x0,4 m2 sobre vorera al carrer Ferran Alsina número 15 d’aquest municipi, i amb
número d’expedient 2436-000014-2021 (X2021000732).
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Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 18 de març 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
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).

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

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 1,50x0,4 m2 sobre vorera al carrer Ferran Alsina número 15 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:
c) 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.
d) 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.
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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 7,99 €, 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
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

3.0.- HISENDA
3.1.- 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. 21/82 de data 31/03/2021 presentada per Coral Cleaning, NIF
B66915257, corresponent al servei mensual de neteja escola Mare de Deu del Sol del
Pont març 2021, per un import de 6.238,38 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 07.3231.21203.
- factura núm. 21/83 de data 31/03/2021 presentada per Coral Cleaning, SL., NIF
B66915257, corresponent al servei neteja mensual escola Emili Teixidor març 2021,
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per un import de 3.627,86 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
07.3231.21201.
- factura núm. 5603192239 de data 26/03/2021 presentada per Cespa Compañia
Española de Servicios , SA, NIF A82741067, corresponent a servei de neteja viaria març
2021, per un import de 11.689,43 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
05.163.21000.
- factura núm. 5604233349 de data 26/03/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a servei de recollida de PAP març 2021, per
un import de 25.159,48 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604233257 de data 26/03/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a cost triatge desembre 2020, per un
import de 3.418,20 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604233296 de data 26/03/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a tractament de form febrer 2021, per un
import de 3126.74 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 128 de data 31/03/2021 presentada per Fundació Tac Osona, NIF
G65187056, corresponent a manteniment parcs i jardins març 2021, per un import de
9.835,01 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.
Roda de Ter, a data de signatura electrònica
- factura núm. 0008342972 de data 01/04/2021 presentada per Grup Gepork, NIF
A08566143, corresponent a programa prevenció control i plagues, per un import de
4.322,28 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.311.22799.

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

- CÀRREC QUOTA 1T TRIMESTRE 2021 22/03/2021 presentada per consorci d’Osona de
serveis socials, amb NIF P0800147A, per un import de 9.961,25 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 06.231.46700.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- GOVERNACIÓ
4.1.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA
DE TREBALL DE PROFESSORS/ES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RODA DE
TER I L’ESQUIROL “EL FARISTOL”.
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Vista la necessitat de crear una borsa de treball per contractar professorat per a la
cobertura de places de professor/a de música per cobrir vacants de les places laborals
en cas de baixes temporals, renúncies, etc. d’acord amb les necessitats del servei i de
recursos humans en les categories i especialitats que s’ofereixen.
Vist l’informe favorable emès per Secretaria.
Examinades les bases que regiran el procés selectiu.
D’acord amb al decret d’alcaldia de 16 de juliol de 2020 de delegació de competències
a la Junta de Govern Local, publicat del BOPB de 5 d’agost de 2020.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria de Borsa de treball de per a
la cobertura de les places de professors/es de L’Escola Municipal de Música de Roda de
Ter i L’Esquirol (personal laboral, tècnics de grau superior, subescala tècnica, escala
administració especial).
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la creació d’una borsa oberta de treball
de professor/a de l’Escola Municipal de Música “El Faristol”, pel procediment concursoposició, amb caràcter temporal ja sigui per substitucions o per a la cobertura de
places vacants fins a la provisió reglamentària de la plaça.
Tercer. PUBLICAR la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases
reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, així com un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat

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

5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora, lliuro aquesta acta.
l’Alcalde

La Secretària Interventora

