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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
JGL2021000015
Sessió Ordinària
22 de juny de 2021
18:00 - 18:20 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:
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 8 DE JUNY DE 2021

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

2.- URBANISME
2.1.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ JOAN BAUCELLS N. 12 1R 1A.
EXP. 2436-000018-2021 (X2021000940)
3.- EDUCACIÓ
3.1.- ACCEPTACIO RESOLUCIO AJUT DIBA "ACCIONS PER A L’IMPULS DE LA PERSPECTIVA
DE GÈNERE A RODA DE TER"
4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.1.- ACCEPTACIO FONS DINAMITZACIO OCUPACIO MUNICIPIS FINS 10.000 HABITANTS
DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA
4.2.- SOL·LICITUD D’AJUT EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2021
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
5.1.- ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LES AMPA DE LES ESCOLES MARES DE DÉU DEL
SOL DEL PONT I EMILI TEIXIDOR PER A L'ACTIVITAT DE CASALET FINANÇADES A TRAVÉS
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DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN
Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 8 DE JUNY DE 2021
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

2.0.- URBANISME
2.1.- ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ JOAN BAUCELLS N. 12 1R 1A. EXP. 2436000018-2021 (X2021000940)
Vista la sol·licitud de Xavier Pujol i Sala, per la reforma d’un habitatge i construcció
d’una piscina al carrer Joan Baucells número 12 1r 1a de Roda de Ter, segons projecte
tècnic presentat, signat per l’arquitecte tècnic David Pujol i Vila, amb visat BCU361 del
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, i amb
número d’expedient 2436-000018-2021 (X2021000940).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 26 d’abril de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 19/04/2021
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).

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

Qualificació urbanística: Clau 1. Nucli antic. Subzona 1b illes amb definició geomètrica.
Informe de tramitació de l’expedient:
Agents:
Nom
Arquitecte tècnic
Estudi bàsic de seguretat i salut
Estudi de gestió de residus
Constructor

Núm.
col·legiat/CIF
David Pujol Vila

No consta

3.299
No consta

Les obres proposades consisteixen en a reforma interior de l’habitatge i la construcció
d’una piscina d’ús particular a l’interior del jardí
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Distribució de les superfícies construïdes:
Superfície construïda
Habitatge
76,10 m2
Porxo
15,60 m2
Piscina
17,10 m2
Condicions específiques:
Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.
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. X2021000940

”
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès el 10 de juny de 2021 en referència a la
revisió i correcció del càlcul de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de
la taxa de tramitació:
“Antecedents:
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Data d’inici de l’expedient: 19/04/2021
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 1. Nucli antic. Subzona 1b illes amb definició geomètrica.
Primer. L’edifici objecte del projecte consta de planta baixa més dues plantes pis. Es
tracta d’un edifici plurifamiliar amb garatge en planta baixa i dos pisos per planta. Està
situat en xamfrà.
S’intervé en la unitat residencial corresponent al primer pis, porta primera.
En la memòria del projecte s’especifica que es tracta d’una reforma sense afectació de
l’estructura, malgrat en plànols s’indica una afectació puntual de l’estructura en la
paret de càrrega que separa bany i despatx en l’estat actual.
Segon. En data 26 d’Abril s’emet l’informe amb el càlcul de tributs per part de la tècnic
de l’Ajuntament i es conclou que el projecte està d’acord amb la Normativa Urbanística
vigent.
Tercer. En data 7 de Maig i registre d’entrada E2021002927, Xavier Pujol Sala aporta
una revisió del pressupost, inclosa en el projecte, amb la finalitat d’aplicar-la al càlcul
de tributs d’acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

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

Informe de tramitació de l’expedient:
Per les obres de reforma interior de l’habitatge 1r 1a i la construcció d’una piscina d’ús
particular a l’interior del jardí, es presenta un informe amb els següents coeficients i
mòdul bàsic pel càlcul de la taxa:
Ct: Coeficient tipològic
Edifici en testera 3 façanes (1,20 en porxo exterior)
Reformes que no afectin elements estructurals (0,50 en l’habitatge)
Piscines i obres sota rasant (1,10)
Cu: Coeficient d’ús
Habitatge (1,60)
Coberts (0,60)
Piscines sense cobrir (1,00)
Resultant un import total de 46.461,14 €.
Condicions específiques:
Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.
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
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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.
Conclusió:
Per tot allò anterior, s’informa la revisió i correcció del càlcul de l’impost i la taxa per
la llicència del projecte de reforma interior d’habitatge i construcció d’una piscina al
carrer Joan Baucells 12, 1r 1a atenent a les següents consideracions:
Interior habitatge (CT: 0,70) – Hi ha afectació puntual sobre l’estructura
existent.
Porxo (CT: 1) – Element auxiliar de nova construcció adossat a façana, en
edificació entre mitgeres (clau 1b segons Planejament vigent)
Piscina (CT: 1,1) – Piscina i obra sota rasant.

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

Càlcul de tributs exp. X2021000940

”
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
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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 Xavier Pujol i Sala llicència municipal d’obres per la reforma
interior d’un habitatge situat al carrer Joan Baucells número 12 1r 1a de Roda de Ter i
la construcció d’una piscina d’ús particular a l’interior del jardí, 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.
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.

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

Tercer. La fiança dipositada a l’Ajuntament el 17 de juny de 2021, per un import de
150,00 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 17 de juny de 2021, per un import de
582,00 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 2.317,94 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 347,69 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.
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Sisè. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.0.- EDUCACIÓ
3.1.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS APROVATS PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA DINS EL RECURS DE “FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT D’IGUALTAT DE
GÈNERE I LA DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE” DE 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 10 de juny
de 2021, que ha resolt el procediment de concessió d’ajuts econòmics en règim de
concurrència competitiva el recurs “Finançament en l’àmbit d’igualtat de gènere i la
diversitat sexual, afectiva i de gènere”, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
Atès que en aquesta resolució s’atorguen a favor de l’Ajuntament de Roda de Ter l’ajut
de 3.389,89 € (21/Y/305710) per al projecte “Accions per a l’impuls de la perspectiva
de gènere a Roda de Ter”.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ACCEPTAR l’ajut econòmic aprovat per la Diputació de Barcelona a
l’Ajuntament de Roda de Ter, per un import de 3.389,89 € (21/Y/305710) per al
projecte “Accions per a l’impuls de la perspectiva de gènere a Roda de Ter”.
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.

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

Tercer.- COMUNICAR la present resolució a la intervenció als efectes escaients.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

4.0.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.1.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “DINAMITZACIÓ DE
L’OCUPACIÓ PER A MUNICIPIS DE FINS A 10.000 HABITANTS” DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27/05/2021, va aprovar les
concessions del fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a
10.000 habitants”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0002698).
L’Ajuntament de Roda de Ter n’ha resultat beneficiari de la següent subvenció per a la
dinamització de l’ocupació:
Nom ens
NIF
Ajuntament de Roda de P0818200H
Ter

Import
5.787,25 €

Codi XGL
21/Y/309083

Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 100% de
l’ajut, disposen fins al 15 de setembre del 2021 per presentar l’acceptació expressa,
d’acord amb el model normalitzat, i tramitar-lo a través PMT.
Vist l’informe tècnic en que s’exposa que segons el model normalitzat cal indicar si
s’accepta la totalitat de l’ajut i la modalitat d’execució d’aquest i es proposa aprovar
l’acceptació de la totalitat de l’ajut, destinar la seva totalitat a la modalitat de suport
als plans d’ocupació i execució pel propi ens.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR l’acceptació de la totalitat de l’ajut per un import de 5.878,25 €
corresponents al fons de prestació “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins
a 10.000 habitants”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.
Segon. ESTABLIR que L’import es destinarà en la seva totalitat a la modalitat de suport
als plans d’ocupació mitjançant l’execució pel propi ens.

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

Tercer. NOTFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona, amb el model normalitzat
a través del PMT.
Quart. COMUNICAR aquest acord a la intervenció municipal als efectes escaients.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

4.2.- SOL·LICITUD D’AJUT EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2021
(RESOLUCIÓ EMT/1800/2021)
Vist l’informe tècnic de 17 de juny, sobre la proposta de sol·licitar ajut en el marc del
projecte treball als barris 2021.
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Vista la Resolució EMT/1800/2021, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per
a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als
barri (SOC - Projecte Treball als Barris).
Atès que l’Ajuntament de Roda de Ter tenia aprovat un Projecte d’Intervenció Integral
del nucli antic de Roda de Ter, des de l’any 2009.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la concessió d’un ajut per als
programes ocupacionals i desenvolupament local complementaris que preveu la Llei
2/2004, de 5 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, les característiques dels quals especifico en el quadre següent:
Nom del programa
Línia d’actuació
Programa A. Programes específics de
caràcter experimental i innovador
per afavorir la inserció sociolaboral
Programa
B.
Programes
de
capacitació professional
Programa C. Programes mixtos de
formació i treball
Programa
D.
Programes
d’experienciació professional
Programa E.
Programes de
desenvolupament local

Cost total del programa

Subvenció
sol·licitada

Aportació
propis

--

de

fons

--

--

--

--

--

--

--

--

48.888,54

48.888,54

353,34

--

--

--

I que el detall del programa D d’experienciació professional són les següents
actuacions professionals:
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PROPOSTES SOL.LICITUDS PLANS D'OCUPACIÓ 2021
Prioritat

1

2

Nom del projecte

Ocupació

Roda dinamitza:
revitalització del carrer
Dinamitzador comunitari
Verge del Sòl del Pont,
traçant nous camins.
Roda participa:
participació i
Tècnic de participació
associacionisme a
ciutadana
Roda centre, teixint
aliances

Salari brut
mens.

Num.
cont.

Tipus
jornada

Subvenció

Cost
ajunt.

1.762,33

1

100%

24.444,27

176,67

1.762,33

1

100%

24.444,27

176,67

SEGON. Nomenar a Gemma Soldevila i Bosch com a responsable tècnica del pla

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA_JGL

SECRETARIA INTERVENCIO

1046-000015-2021

Codi Segur de Verificació: ff55429b-eeaa-4b1f-aa77-c9c06461a1cb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9578141
Data d'impressió: 20/07/2021 17:38:56
Pàgina 10 de 14

SIGNATURES

Ìff55429b-eeaa-4b1f-aa77-c9c06461a1cb?Î

DOCUMENT

1.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Secretària), 02/07/2021 14:34
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT), 05/07/2021 22:26

d’execució anual.
TERCER. Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i comunicar-ho a la
intervenció municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

S’incorpora a la Junta de Govern Local el regidor senyor Joan Moreno Parés.
5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S’acorda per unanimitat la incorporació del següent assumpte en l’ordre del dia, atesa
la necessitat i urgència de donar tràmit als procediments a què corresponen.
5.1.- ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AMPA DE L’ESCOLA
MARE DE DÉU DEL SÒL DEL PONT I L’AMPA DE L’ESCOLA EMILI TEIXIDOR PER A
L'ACTIVITAT DE CASALET FINANÇADES A TRAVÉS DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN
Atès que la Junta de Govern Local del 27/04/2021 va aprovar la tercera addenda entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Roda de Ter del conveni de col·laboració del pla
educatiu entorn 2020-21. Que l’objecte de l’addenda és concretar la dotació
econòmica de 15.000 € per desplegar a través dels Plans Educatius d’Entorn diverses
mesures del Pla de millora d’oportunitats educatives, PROA+ i d’una de les actuacions
del Programa d’orientació i reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE).
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Atès que en data 26/05/2021 la Comissió representativa del Pla Educatiu Entorn va
aprovar que la dotació econòmica de la subvenció d’aquest conveni es destinaria a les
següents activitats:
Programa al teu costat: 10.200 €
Activitats Casalet, organitzades per les AMPAs: 3.600 €
Activitats joves durant l’estiu: 800 €
Activitats estiu de l’escola de música: 400 €
Atès que en data 22/06/2021 per resolució d’Alcaldia s’ha aprovat la modificació de
crèdit per disposar de dotació pressupostària suficient a la partida 07.326.480.00 per
l’atorgament de subvencions nominatives.
Vist la necessitat de subvencionar l’activitat de Casalet, organitzades per l’AMPA de
l’Escola mare de Déu del Sòl del Pont i l’AMPA de l’Escola Emili Teixidor, com una
activitat extraescolar que permet la millora d’oportunitats educatives.
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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 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 entitats educatives
relacionades a continuació i per la quantitat indicada per al finançament de l’activitat
de casalet definida en el Pla Educatiu d’Entorn :
NOM ENTITAT

CIF

AMPA de l’Escola
G08529380
mare de Déu del Sòl
del Pont
AMPA de l’Escola Emili G64013626
Teixidor

IMPORT
APLICACIÓ
CENTRE
SUBVENCIONAT PRESSUPOSTÀRIA COST
2.100 euros

07.326.480.00 0719

1.500 euros

07.326.480.00 0720
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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 casalet del Pla Educatiu d’Entorn.
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.
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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:
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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:
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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 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.
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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
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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.

L’Alcalde

La Secretària Interventora

