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
JGL2021000003
Sessió Ordinària
26 de gener de 2021
18:30 - 18:46 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 25/11/2020):

Beatriz Rovira Azorin

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 19 DE GENER DE 2021.
2.- GOVERNACIÓ
2.2.- PROPOSTA RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE BORSA DE TREBALL DE TECNIC
D'ADMINISTRACIO LOCAL
3.- URBANISME
3.1.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ VERGE DEL SÒL DEL PONT N. 19.
4.- OCUPACIO
4.1.- PROP_JGL ACCEPTACIO AJUT DIBA PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA
21012021
5.- URGENCIES
5.1.- PROP_JGL APROVACIO FACTURES JGL 25012021
5.2.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU
D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'ESCOLA EMILI TEIXIDOR. EXP. 2398000004-2020 (X2020000916)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 19 DE GENER DE 2021.
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.0.- GOVERNACIÓ
2.2.- ACORD RELATIU A LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TÈCNIC/A
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. EXP. 1458-000003-2021 (X2021000188)
Vista la necessitat de crear una borsa per contractar a personal tècnic superior per a la
cobertura de places de tècnic/a d’administració general per a possibles baixes i vacants
de forma interina.
Vist l’informe favorable emès per Secretaria.
Examinades les bases de la convocatòria que es proposen.
I d’acord amb el Decret de 10 de juliol de 2019 de delegació d’atribucions de l’alcalde a
la Junta de Govern Local (BOPB de 25 de juliol de 2019).
La Junta de Govern Local ha adoptat els acords següents:
Primer. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria de Borsa de treball de
tècnic/a d’administració general
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la creació d’una borsa de treball tècnic/a
d’administració general, pel procediment d’oposició lliure, amb caràcter temporal ja
sigui per substitucions, places conjunturals o 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, i
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- URBANISME
3.1.- ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICIUD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/
VERGE DEL SÒL DEL PONT N. 19.
Vista la sol·licitud d’Antonio Blanco i Zambrano, de llicència municipal per l’enderroc
de la part posterior d’un habitatge situat al carrer Verge del Sòl del Pont numero 19 i la
reforma d’un garatge amb façana al marge dret del passeig del Ter d’aquest municipi,
segons projecte tècnic presentat, signat per l’arquitecte tècnic Marc Manubens i
Mayans, i amb número d’expedient 2436-000024-2020 (X2020001349), i l’exempció
del pagament dels tributs corresponents per estar inclosa en el Pla Especial del passeig
del Ter.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès el 25 de novembre de 2020 que transcrit
diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 22/09/2020
Normativa:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 12/12/2017 (DOGC número
7565, de data 23/02/2018).
Pla especial d’ordenació de façanes al passeig del Ter, aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 17/01/2001.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 i
per la Llei 7/2011 (en endavant TRLU)..
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
Qualificació urbanística: zona nucli antic – illes amb definició geomètrica, clau 1b.
Informe de tramitació de l’expedient:
Agents:
Nom
Arquitecte
Control de qualitat
Marc Manubens Mayans
Coordinador de seguretat i salut

Núm.
col·legiat/CIF
10353

Constructor

No consta

No consta

Les obres sol·licitades consisteixen en l’enderroc de la part posterior de l’edificació
situada al carrer Verge del Sòl del Pont, 19 i la reforma d’un garatge. La finca té façana
al carrer esmentat i al passeig del Ter.
Condicions específiques:
Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.
Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
Condicionat a realitzar la barana de la terrassa amb balustrada de formigó de color
gris.
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.
Càlcul de tributs exp. 24/2020
En relació a la sol·licitud de l’exempció del pagament dels tributs corresponent cal
informar que a les Ordenances Fiscals 2020 de l’Ajuntament de Roda de Ter no figura
cap tipus de bonificació a la que es pugui acollir aquestes obres, de manera que el
càlcul de tributs a liquidar es reflecteix a la taula següent:
CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE L'OBRA
PRESSUPOST DE PROJECTE

10.276,92 €

CÀLCUL DE TRIBUTS - LLICÈNCIA D'OBRES
Pressupost de referència:
TAXA DE TRAMITACIÓ
0,60%
IMPOST SOBRE CONSTR. INSTAL. I OBRES
4,00%
TOTAL TRIBUTS
4,60%

10.276,92 €
61,66 €
411,08 €
472,74 €

CÀLCUL DE LA FIANÇA DE CONDICIONAMENT DE VIA PÚBLICA
m2 vorera
0,00 en obra nova construcció
0,00 €
m2 vorera
4,96 en reforma i rehabilitació
148,80 €
m2 vorera
0,00 en obres menors amb DF
0,00 €
TOTAL FIANÇA VIA PUBLICA
148,80 €

Tm:

CÀLCUL DE LA FIANÇA DE GESTIO DE RESIDUS
83,50
(mínim = 150 €)
TOTAL FIANÇA RESIDUS

918,50 € ”

Vist l’informe jurídic favorable pel que fa a la sol·licitud de la llicència d’obres
executades i desfavorable pel que fa a les bonificacions dels impostos i taxes
municipals per manca d’emparament legal.
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 ha adoptat els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR a Antonio Blanco i Zambrano llicència municipal d’obres per
l’enderroc de la part posterior de l’edificació situada al carrer Verge del Sòl del Pont
número 19 i la reforma d’un garatge que dona façana al passeig del Ter d’aquest
municipi, 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. Condicionat a realitzar la barana de la terrassa amb balustrada de formigó de
color gris.
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. REQUERIR al sol·licitant que dipositi una fiança a l’Ajuntament de Roda de Ter,
per un import de 918,50 euros, 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. REQUERIR al sol·licitant que dipositi una fiança a l’Ajuntament de Roda de Ter,
per un import de 148,80 euros, per garantir la reposició dels possibles desperfectes
que es puguin ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.
Cinquè. APROVAR la liquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per un import de 411,08 euros, i de taxa per tramitació de
llicències urbanístiques per un import de 61,66 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 requerir-lo perquè realitzi el
pagament de la liquidació provisional de la llicència i dipositi les fiances requerides.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- OCUPACIO
4.1.- ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER AL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA”
Atesa la notificació rebuda 17/11/2020, la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de
la Junta de Govern de data 12/11/2020 ha aprovat el Programa específic “Treball,
Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 20202023”, així com el règim regulador i la concessió d’ajuts als ajuntaments de la província
de Barcelona. Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica
per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i
de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en
l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i
les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.
La concessió aprovada a l’Ajuntament de Roda de Ter ha estat per un import de
15.756,24 euros (20/Y/295570), dels quals correspon 10.241,56 euros al 2020 i
5.514,68 euros al 2021. L’execució serà pluriennal: entre 1 de gener de 2021 i el 31 de
desembre de 2022.
La Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. ACCEPTAR l’ajut de Diputació de Barcelona pel programa de Treball, talent i
tecnologia (20/Y/295570). L’import del qual és de 15756,24 euros , dels quals
correspon 10241.56 al 2020 i 5514,68 al 2021, i l’execució serà pluriennal: entre 1 de
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022.
Segon. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona, i a la intervenció
municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- URGENCIES
5.1.- 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.
La Junta de Govern Local ha adoptat els següent ACORD:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 353 de data 30/12/2020 presentada per Coral Cleaning, NIF B66915257,
corresponent al servei mensual de neteja escola Mare de Deu del Sol del Pont
desembre 2020, per un import de 6.238,38 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 07.3231.21203.
- factura núm. 354 de data 30/12/2020 presentada per Coral Cleaning, SL., NIF
B66915257, corresponent al servei neteja mensual escola Emili Teixidor desembre
2020, per un import de 3.627,86 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
07.3231.21201.
- factura núm. 20-033 de data 31/12/2020 presentada per Fundació privada Educació i
Art, NIF G64777725, corresponent a coordinació i seguiment disseny programació o
producció imatges, per un import de 5.770,49 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 04.333.21200.

- factura núm. 044557 de data 22/12/2020 presentada per Servicios Microinformatica,
SA, NIF A25027145, corresponent a reposició equips alcaldia i secretaria, per un import
de 4.064,80 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.920.62200
- factura núm. 26027 de data 14/12/2020 presentada per Talleres Lliçà, SL, NIF
B61372637, corresponent a reparació MFH E0304BFJ, per un import de 5.712,60
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.2.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU
D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'ESCOLA EMILI TEIXIDOR. EXP.
2398-000004-2020 (X2020000916)
Vist el projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’Escola Emili
Teixidor, redactat per l’enginyer industrial Aniol Alabert i Aldana, amb un pressupost
d’execució per contracte de 31.649,55 euros, desglossat en 26.156,65 euros i 5.492,90
euros d’IVA.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal.
Vist l’informe jurídic.
Vist el que estableixen els articles 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública;
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; i el 52.1.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
concordant amb l’article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
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 ha adoptat els següents ACORDS:
Primer. APROVAR inicialment el projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum a l’Escola Emili Teixidor redactat per l’enginyer industrial Aniol Alabert i
Aldana, amb un pressupost d’execució per contracte de 31.649,55 euros, desglossat
en 26.156,65 euros i 5.492,90 euros d’IVA.
Segon. SOTMETRE el projecte al tràmit d’informació pública per un termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’e-tauler i al lloc web de

l’Ajuntament, a comptar de l’endemà de la darrera publicació, per tal que qualsevol
interessat pugui presentar al·legacions i reclamacions.
En cas que no se’n presentin l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat
de l’adopció de cap altre acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora, lliuro aquesta acta.
l’Alcalde

La Secretària Interventora

