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1.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Secretària), 28/10/2021 17:41
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT), 29/10/2021 10:53

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
JGL2021000021
Sessió Ordinària
13 d´octubre de 2021
19:40 - 19:58 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 Arrebola i Gómez
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 28 DE SETEMBRE DE 2021

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

2.- GOVERNACIÓ
2.1.- PROPOSTA MODIFICACIO CALENDARI VACANCES CRISTINA DOMINGUEZ
2.2.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA 2021-2022. EXP. 1395-000002-2021 (X2021001859)
3.- HISENDA
3.1.- PROP_JGL APROVACIO FACTURES JGL 07102021
4.- URBANISME
4.1.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ SANT SEBASTIÀ N. 15. EXP.
2436-000021-2021 (X2021002041)
4.2.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER LA
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA PRIMERA DE L’AJUNTAMENT I DE CONVOCATÒRIA DE LA
SEVA LICITACIÓ
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5.- EDUCACIÓ
5.1.- APROVACIO QUARTA ADDENDA CONVENI PEE 2021-22
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE
2021
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

2.0.- GOVERNACIÓ
2.1.- MODIFICACIÓ DEL CALENDARI VACANCES DE LA TREBALLADORA CRISTINA
DOMÍNGUEZ
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.
Vista la petició de modificació del calendari de vacances presentada per Cristina
Domínguez Navarro amb el registre d’entrada E2021005845 de data 04/10/2021.
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.

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

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,
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.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR LA MODIFICACIÓ en el pla de vacances de l'any 2021 per al personal
al servei d'aquest Ajuntament que ho ha sol·licitat.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i als representants de Personal.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

2.2.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 2021-2022.
EXP. 1395-000002-2021 (X2021001859)
ANTECEDENTS DE FET
En sessió del Ple de la Corporació celebrat en data 19 de febrer de 2008 es va adjudicar
el contracte de gestió del servei públic de neteja viària en règim de concessió a CESPA,
compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, per un termini de 8 anys,
prorrogable per períodes de 4 anys fins a un màxim de 24 anys, segons consta en la
clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars.
En sessió del Ple de la Corporació celebrat en data 21 de juny de 2016, es va prorrogar
el contracte de gestió del servei públic de neteja viària pel termini de 4 anys.
Finalitzat el termini de pròrroga del contracte, en sessió plenària de 16 de juny de
2020, s’acordà requerir a la mercantil CESPA, compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, SA, la CONTINUACIÓ en la prestació del servei públic de neteja viària en
règim de concessió des del dia 1 de juliol del 2020 fins al dia d’entrada en vigor del
contracte per a la prestació del servei públic de neteja viària que procedirà a licita el
Consell Comarcal d’Osona, atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de la gestió a través
del Consell, de conformitat amb el que estableix l’article 235 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

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

En data 27 de juliol de 2021 registre d’entrada E2021004631, el representant de CESPA
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARIES, SA sol·licita la revisió de
preus de la concessió de conformitat amb l’establert a la clàusula 9 del Plec de
condicions administratives particulars.
En data 17 d’agost de 2021 la tècnica del servei de medi ambient fa informe favorable
a la revisió de preus presentada.
En data 11 de novembre de 2021, la secretària interventora emet informe al respecte.
FONAMENTS DE DRET
La clàusula 9 del Plec de condicions administratives particulars disposa que a partir del
segon any des de la data d’adjudicació del contracte es podran revisar els preus del
contracte d’acord amb la fórmula prevista en la clàusula 6ª dels plecs tècnics, la qual
preveu les fórmules econòmiques de revisió.
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De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR la revisió de preus del contracte de concessió del servei de neteja
viària de tal manera que el preu del contracte és des del dia 1 de juliol del 2021 fins al
dia 30 de juny de 2022 per un import total de 147.211,08 euros (133.828,25€ + IVA
10% 13.382,83€) aplicació pressupostària 05.163.210.00 (dels quals 6.937,92€
corresponent a la revisió de preus).
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa a l’aplicació pressupostaria
05.163.210.00 pels import següents:
Pressupost 2021
Pressupost 2022

3.468,96€
3.468,96€

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i comunicar-ho al departament de
serveis i a la intervenció municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.0.- HISENDA
3.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 3.000,00 EUROS

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

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:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 106 de data 22/09/2021 presentada per Miquel Rovira Paxau, NIF
77103084T, corresponent a revista RDT especial festa major , per un import de
3.834,88 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.491.22699
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- factura núm. 125 de data 27/09/2021 presentada per Enric Herrera, SL., NIF
33947834H corresponent a actuació de Rosaleda festa major Roda de Ter, per un
import de 6.897,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.338.22609.
- factura núm. 122 de data 25/09/2021 presentada per Enric Herrera, SL., NIF
33947834H corresponent a actuació Band -Idos, per un import de 3.025,00 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 04.338.22609.
-Factura núm 608 de data 30-09-2021 presentada per Electricitat Manlleu, SL, NIF.
B61440376, corresponent pressupost 57 il·luminació , per un import de 5.483,51
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.920.21200.
- factura núm. 21/278 de data 01/10/2021 presentada per Coral Cleaning, SL., NIF
B66915257 corresponent a neteja mensual Setembre Emili Teixidor, per un import de
3.627,86 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3231.21201.
- factura núm 21/277 de data 01/10/2021 presentada per Coral Cleaning, SL, NIF.
B66915257, corresponent a neteja mensual Setembre MDSP , per un import de
6.238,38 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3231.21203.
- liquidació del preu públic que correspon al Servei d’atenció domiciliària 2on
trimestre, Consell Comarcal d'Osona , NIF P5800015I, per un import de 8.645,93
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.467.00.
- liquidació del preu públic que correspon al Servei d’atenció domiciliària 1er trimestre,
Consell Comarcal d'Osona , NIF P5800015I, per un import de 8.732,59 euros , amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.467.00.
- liquidació del preu públic que correspon al gestió d’ajuts per urgència social de
desembre 2020 a maig 2021, Consell Comarcal d'Osona, NIF P0800147A, per un import
de 6.678,98 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.467.

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

- liquidació Consorci d’Osona de serveis socials quota 3t trimestre, NIF P0800147A, per
un import de 9.961,25 euros , amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.46700.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

4.0.- URBANISME
4.1.- ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ SANT SEBASTIÀ N. 15. EXP. 2436-0000212021 (X2021002041)
Vista la sol·licitud de Concepció Molist i Riera, pel reforç estructural de fonaments i
sostre planta baixa de l’edifici de la finca situada al carrer Sant Sebastià número 15 de
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Roda de Ter, segons projecte tècnic presentat, signat pels arquitectes David Serrabassa
Ferrer i Samuel Molist Forcada, i amb número d’expedient 2436-000021-2021
(X2021002041).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 27 de setembre de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient:

07/09/2021

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 3a. Zona d’illa tancada: illa tancada general.

Informe de tramitació de l’expedient:
El projecte té per objecte la consolidació de l’estructura de fonaments i planta baixa de
l'edifici situat al carrer sant Sebastià 15 de Roda de Ter. Es tracta d’un reforç puntual
per garantir les condicions d’estabilitat de l’edifici.
Agents:
Nom

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

Arquitecte
Control de qualitat
David Serrabassa i Ferrer
Samuel Molist i Forcada
Estudi de gestió de residus
Coordinador de seguretat i salut
Constructor
No consta

Núm.
col·legiat/CIF
43530/9
55103/1
No consta

Projecte tècnic:
S’aporta el projecte bàsic i executiu sense visar. També s’aporten l’EBSS i l’Assumeix de
la direcció d’obres.
El visat col·legial es regula pel Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost. Segons l’article
2.a, és obligatori obtenir visat col·legial en projectes d’execució d’edificació d’acord
amb el que preveu l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de
l’Edificació. L’obligació de visat abasta les obres que requereixin projecte d’acord amb
l’article 2.2 de l’esmentada llei.
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El projecte objecte d’aquest informe no es troba inclòs dins de l’article 2.2 de la llei
d’Ordenació de l’Edificació. Es tracta d’una actuació puntual sobre un edifici existent la
qual no altera la seva configuració arquitectònica ni la composició general exterior,
volumètrica o del conjunt del sistema estructural. Tampoc té per objecte canviar l’ús
característic de l’edifici. Atès aquests aspectes, no és un projecte de visat obligatori.
Superfície construïda del projecte:
Superfície construïda
Superfície construïda
TOTAL

68,00 m2
68,00 m2

Paràmetres urbanístics:
No afecta als paràmetres urbanístics atès el tipus d’intervenció.
Condicions específiques:
Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.
Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
Terminis:
L’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística estableix que el termini per començar les obres és
d’un any i de tres anys per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per
la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita
justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

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

Conclusions:
El projecte està d’acord amb la normativa urbanística vigent atès que no en modifica
els seus paràmetres pel tipus d’intervenció.
Càlcul de tributs exp. X2021002041

DOCUMENT
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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).

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 Concepció Molist i Riera llicència municipal d’obres pel reforç
estructural de fonaments i sostre planta baixa de l’edifici de la finca situada al carrer
Sant Sebastià número 15 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
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 16 de setembre de 2021, per un import
de 165,00 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 16 de setembre de 2021, per un import
de 990,00 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 1.362,12 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 204,32 euros.
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la
liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si
s’escau, la quantitat que correspongui.
Sisè. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
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4.2.- ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRES DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA PRIMERA EN EDIFICI EXISTENT DE
l’AJUNTAMENT RODA DE TER I DE CONVOCATÒRIA DE LA SEVA LICITACIÓ. EXP. 1379000013-2021 (X2021002052)
En data 20 d’abril de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Projecte
bàsic i executiu de la distribució de la planta primera en edifici existent de
l’Ajuntament de Roda de Ter, esdevenint aprovat definitivament en data 14 de juny de
2021, corresponent iniciar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte
d’obres de la distribució de la planta primera en edifici existent , per un pressupost
base de licitació de CENT TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS (134.640,92 €), IVA inclòs.
En data 13 d’octubre de 2021 l’arquitecta tècnica municipal ha subscrit Memòria
justificativa on s’indica que és convenient licitar la contractació de les obres de la
distribució de la planta primera en edifici existent, d’acord amb el “Projecte bàsic i
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executiu de la distribució de la planta primera en edifici existent de l’Ajuntament de
Roda de Ter” redactat per l’arquitecte Miquel Sellés i Oliva.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, atès que ha
estat emès informe de la intervenció municipal segons el qual existeix consignació
pressupostària suficient per atendre a la contractació de les citades obres en el vigent
pressupost.
De conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i atenent a la delegació de
competències d’Alcaldia efectuada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant
resolució de data 16 de juliol de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
data 5 d’agost de 2020.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per contracte d’obres l’objecte del qual és de la distribució de la planta
primera en edifici existent de l’Ajuntament de Roda de Ter, convocant la seva licitació.
Segon. APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
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.
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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 14.920.622.01 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

5.0.- EDUCACIÓ
5.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA QUARTA 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.
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Vist l’informe emès per la tècnica d’Ocupació i Educació de l’Ajuntament de Roda de
Ter en que es proposa aprovar addenda al conveni de col·laboració del pla educatiu
entorn 2021-22.
Considerant que la Junta de Govern Local celebrada el 21 de març de 2019 va aprovar
el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Roda de Ter per al Pla Educatiu Entorn 2019-23.
Vista la documentació tramesa a la corporació amb registre d’entrada E2021005576 de
data 20 de setembre 2021 amb l’esborrany de la QUARTA 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 PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2021-2022 segons el qual s’estableixen els
següents compromisos:
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El Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de 3.000,00
euros, d’acord amb la distribució següent:
Anualitat 2021 ............................. 1.800 euros
Anualitat 2022 ............................. 1.200 euros
L’Ajuntament realitzarà una aportació mínima del 30 % respecte la quantitat aportada
pel departament, qual no suposa un increment en la despesa del pressupost municipal
atès que es realitza a través d’activitats ja previstes en diferents aplicacions
pressupostàries.
Vist l’informe emès pels serveis econòmics relatiu a la consignació pressupostària
suficient l’aplicació pressupostària corresponent a les despeses del pla educatiu
d’entorn.
La Junta de Govern Local adopta els següents acords:
Primer. APROVAR la quarta l’addenda al conveni de col·laboració del pla educatiu
entorn corresponent al curs 2021-22 entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Roda de Ter.
Segon. FACULTAR l’alcalde de la corporació tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la família i comunitat
educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb tramesa
del document aprovat degudament signat.
Quart. ADONAR d’aquest acord a la intervenció municipal per la seva deguda
constància.
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Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

6.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són les 19:58
h, 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

