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1.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Secretària), 12/11/2021 09:45
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT), 15/11/2021 14:21

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
JGL2021000024
Sessió Ordinària
9 de novembre de 2021
18:45 - 18:55 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 Arrébola i Gómez

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

Núria López Rodríguez

Han Excusat la seva absència: Roger Canadell i Rusiñol

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 28 d'octubre de 2021
2.- HISENDA
2.1.- Acord d’adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació
d’assegurances (exp.2018.07) i a l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2019.01):
accidents (lot 1), vehicles terrestres (lot 2), responsabilitat de càrrecs electes i personal
de l’administració (lot 3), defensa jurídica i reclamació de danys (lot 4) del Consorci
Català del Desenvolupament Local de l’ACM
2.2.- Aprovació de factures d’import superior a 3.000,00 euros
3.- URBANISME
3.1.- Acord de llicència d'obres al C/ Collsacabra N. 20.
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2021
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
2.0.- HISENDA
2.1.- ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES
(EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01):
ACCIDENTS (LOT 1), VEHICLES TERRESTRES (LOT 2), RESPONSABILITAT DE CÀRRECS
ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3), DEFENSA JURÍDICA I
RECLAMACIÓ DE DANYS (LOT 4), EXPEDIENT 1446-000003-2021 (X2021002346)
ANTECEDENTS.-

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

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals
de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del
sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la
contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i
serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats
locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i
justificat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances
d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i
reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal
que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant
Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar formalment
l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a
terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació
a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent
expedient, amb número 209.01
En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha
aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y
Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG
Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal
en España.
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En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un
període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període
podrà ésser prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini
màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quarantavuit mesos com a màxim.
3.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm.
17/2020 va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer &
Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL.
En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-iquatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
FONAMENTS DE DRET.Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del
TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova
LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

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

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals
de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- L’ADHESIÓ de l’Ajuntament de Roda de Ter a l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda
Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de
l’Ajuntament
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Segon.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Roda de Ter l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i
contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:
Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, per un import de
195.99 euros, i amb vigència des del 04/10/21 al 03/10/2022 per les activitats
esportives extraescolars del curs 21-22.
Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, per un import de
586.80 euros, i amb vigència des del 04/10/21 al 03/10/2022 pel programa
d’activitat física i salut del 21-22.
Tercer.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de 195.99€
referent a les activitats esportives extraescolars i aprovar l'autorització i disposició de
la despesa per import de 586.80€ referent al programa d’activitat física i salut que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 07.3232.227.99 Pla Educatiu d’Entorn i 03.341.226.12 del programa
d’activitat física i salut.
Quart.- NOTIFICAR l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT)
i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/.
Tamarit 155-159- 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

2.2.- 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. 5604234845 de data 29/09/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a cost triatge juny 2021, per un import de
3.402,65 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
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- factura núm. 5604234975 de data 29/09/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a servei de recollida de PAP setembre
2021, per un import de 25.159,48 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
05.1621.22799.
- factura núm. 5604234930 de data 29/09/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a tractament de FORM agost 2021, per un
import de 3.027,19 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 607 de data 30/09/2021 presentada per Fundació Tac Osona, NIF
G65187056, corresponent a mensualitat setembre manteniment parcs i jardins per un
import de 9.835,01 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.
- factura núm. 5603198664 de data 29/09/2021 presentada Cespa, NIF A82741067,
corresponent a neteja viària setembre 2021, per un import de 11.689,43 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 05.163.21000.
- factura núm. 2021/531 de data 09/10/2021 presentada per Consorci per la gestió de
residus , NIF P08000049I, corresponent al tractament der fracció resta al CTR, per un
import de 3.544,84 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604235127 de data 27/10/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a tractament de FORM setembre, per un
import de 3.412.61 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 5604235225 de data 27/10/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a servei de recollida de PAP octubre 2021,
per un import de 25.159,48 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
05.1621.22799.

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

- factura núm. 5604235163 de data 27/10/2021 presentada per Recollida de Residus
d’Osona , SL, NIF B61169769, corresponent a cost del triatge juliol 2021, per un import
de 3.030,34 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 21/309 de data 02/11/2021 presentada per Coral Cleaning, NIF
B66915257, corresponent a neteja CEIP Emili teixidor, per un import de 3.627,86
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3231.21201.
- factura núm. 21/308 de data 02/11/2021 presentada per Coral Cleaning, NIF
B66915257, corresponent a neteja CEIP Mare de Deu del Sol del Pont per un import de
6.238,38 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3231.21203.
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- factura núm. 5603199762 de data 28/10/2021 presentada Cespa, NIF A82741067,
corresponent a neteja viària octubre 2021, per un import de 12.267,59 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 05.163.21000.
- factura núm. 00568211FO000015 de data 19/10/2021 presentada per FCC Aquàlia,
SA, , NIF A26019992, corresponent a obres diverses del pla director de la xarxa
d’abastament d’aigua potable al municipi, per un import de 19.086,30 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 14.161.61900.
- factura núm. 480 de data 21/10/2021 presentada per Jaussas Legal Tributario , NIF
B61466868, corresponent a serveis legals, per un import de 4.840,00 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 02.151.22706.
- liquidació gestió ajuts de complements de menjador curs 2020/2021 presentada per
Consorci Acció Social, NIF P0800147AI, per un import de 3.554,24 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 06.231.46700.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.0.- URBANISME
3.1.- ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ COLLSACABRA N. 20.
Vista la sol·licitud de Joan Font i Sala, per la substitució de coberta inclinada de teula
àrab per una coberta plana transitable amb barana d’obra situada al carrer Collsacabra
número 20 de Roda de Ter, segons projecte tècnic presentat, signat per l’arquitecte
tècnic Bernabé Villaseca Cobas, i amb número d’expedient 2436-000020-2021
(X2021001470).

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

Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 22 d’octubre de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 15/06/2021
Amb número d’expedient 97/2001, Joan Font Sala presenta el Projecte bàsic i
d’execució d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb la planta baixa al carrer
Collsacabra. Es concedeix llicència d’obres per realitzar les obres amb data 06/09/2001.
Consta també, un expedient previ, amb número 127/1999, per les obres d’execució de
la planta baixa.
Fonaments de dret:
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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 4c. Illa Oberta. Subzona 4c - Illa oberta amb alineació a
vial.
Informe:
El projecte contempla l’enderroc parcial de part de la coberta inclinada de teula àrab
existent en l’edifici d’habitatge plurifamiliar segons antecedents, per fer-hi dues
cobertes planes transitables protegides amb una barana d’obra.
Cal tenir present que dels expedients anteriorment citats, no es disposa final d’obra i en
conseqüència, no hi ha tampoc primera ocupació.
Agents:

Arquitecte tècnic
Estudi bàsic de seguretat i salut
Coordinador de seguretat i salut
Estudi de gestió de residus
Constructor

Nom

Núm.
col·legiat/CIF

Bernabé Villaseca Cobas

12.341

Josep Vilar Serrat

77285361W

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

Documents aportats:
- Projecte tècnic sense visar
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
- Assumeix DO i DEO
- Gestió de residus
- Contracte amb la gestora de residus
- Autorització de representació
- Certificat de col·legiació
- Nomenament del contractista
- Sol·licitud de llicència
Superfícies:
Superfície construïda
Coberta
24,48 m2
Projecte tècnic:
S’aporta el projecte tècnic 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
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l’Edificació. L’obligació de visat abasta les obres que requereixin projecte d’acord amb
l’article 2.2 de l’esmentada llei.
Es tracta de la intervenció sobre un edifici existent, la qual té caràcter parcial. Produeix
una variació mínima de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del
sistema estructural. Tampoc té per objecte canviar l’ús característic de l’edifici.
Atès aquest aspecte, no és un projecte de visat obligatori.
Paràmetres urbanístics:
La intervenció es produeix en la coberta de la volumetria existent. La intervenció no
suposa una modificació substancial de l’envolupant ni un increment de volum i/o
superfície construïda.

Condicions específiques:
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.
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. X2021001470

DOCUMENT
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”
Vist l’informe jurídic favorable que consta a l’expedient.
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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 Joan Font i Sala llicència municipal d’obres per la substitució de
coberta inclinada de teula àrab per una coberta plana transitable amb barana d’obra
situada al carrer Collsacabra número 20 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 reposar el paviment de la vorera.
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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. La fiança dipositada a l’Ajuntament el 5 de novembre 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 5 de novembre de 2021, per un import de
1.693,20 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 700,52 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 105,08 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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4.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi han
No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són les 18:55h,
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

