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
JGL2021000011
Sessió Ordinària
27 d´abril de 2021
18:30 - 19:25 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:
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13 D'ABRIL DE 2021
2.- URBANISME
2.1.- PROPOSTA D’ACORD PER LLICÈNCIA D’OBRES A LA CARRETERA BV-5222 PK 2,300.
EXP. 3043-000010-2020 (X2020001702)
2.2.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ MIQUEL ARIMANY N. 33. EXP.
2436-000015-2021 (X2021000757)
2.3.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES A LA RONDA LLUÍS COMPANYS N. 29.
EXP. 2436-000016-2021 (X2021000770)
3.- HISENDA
3.1.- PROP_JGL ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ "FINANÇAMENT EN L'ÀMBIT
DE JOVENTUT"
3.2.- PROP_JGL ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ “DISPOSITIUS I
PROGRAMARI PER FACILITAR EL TREBALL REMOT”

3.3.- PROP_JGL ACCEPTACIO FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ QUE
UTLITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC”
3.4.- PROP_JGL ACCEPTACIO FONS DE PRESTACIÓ "SUPORT AL FOMENT DEL TEIXIT
COMERCIAL, MERCATS I FIRES LOCALS"
3.5.- PROP_JGL ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ “REACTIVACIÓ DE SERVEIS
ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS (PLA DE XOC)
3.6.- PROP_ACORD ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ “DINAMITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT LOCAL”
3.7.- PROP_JGL APROVACIO FACTURES SUPERIORS A 3.000€
4.- SALUT
4.1.- PROPOSTA D'ACORD D'ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE LA BIBLIOTECA BAC DE
RODA
5.- EDUCACIÓ
5.1.- PROP_JGL APROVACIO TERCERA ADDENDA PEE CURS 2020-21 22042021
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13 D'ABRIL DE 2021
2.0.- URBANISME
2.1.- PROPOSTA D’ACORD PER LLICÈNCIA D’OBRES A LA CARRETERA BV-5222 PK
2,300. EXP. 3043-000010-2020 (X2020001702)
ACORD D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES A LA CARRETERA BV-5222 PK 2,300.
EXP. 3043-000010-2020 (X2020001702)
Vista la sol·licitud de l’empresa Gurbtec Telecom SL, per l’obertura de canalització per
nova instal·lació de fibra òptica a la carretera BV-5222 PK 2,300 d’aquest terme
municipal, amb número d’expedient 3043-000010-2020 (X2020001702).
Atès que per resolució d’alcaldia 2021DECR000217 de 6 d’abril de 2021 es va aprovar
l’annex 1 del “Pla de desplegament de xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra
òptica al municipi de Roda de Ter” presentat per Gurbtec Telecom SL (exp. 2388000014-2020 (X2020001244).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal de 6 d’abril 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).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR a l’empresa Gurbtec Telecom SL, llicència d’obres per l’obertura de
canalització per nova instal·lació de fibra òptica a la carretera BV-5222 PK 2,300
d’aquest terme municipal, 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 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.
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.
Tercer. APROVAR la liquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per un import de 100,63 €, 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.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ MIQUEL ARIMANY N. 33.
EXP. 2436-000015-2021 (X2021000757)
ACORD D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ MIQUEL ARIMANY N. 33. EXP.
2436-000015-2021 (X2021000757)
Vista la sol·licitud de Marcel Escarrabill i Francàs, per construir una piscina a la finca
situada al carrer Miquel Arimany número 33 de Roda de Ter, segons projecte tècnic
presentat, signat per l’arquitecte tècnic Salvador Erra i Castells, i amb número
d’expedient 2436-000015-2021 (X2021000757).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 29 de març de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 23/03/2021
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: Illa tancada (clau 5) Cases Agrupades. Subzona 5a1 Cases
agrupades alineades a vial.
Informe de tramitació de l’expedient:
Agents:
Nom
Arquitecte tècnic
Control de qualitat
Coordinador de seguretat i salut
Constructor

Núm.
col·legiat/CIF

Salvador Erra Castells

5.817

No consta

No consta

Les obres proposades consisteixen en la construcció d’una piscina.
Distribució de les superfícies construïdes:

Superfície construïda
Piscina
12,50 m2
Condicions específiques:
Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.
Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
Tot i la documentació d’acceptació de terres per part de la finca, caldrà presentar la
documentació d’acceptació de residus d’obra per part d’un gestor de residus autoritzat
abans de començar l’obra.
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. 757/2021

”
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, 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 Marcel Escarrabill i Francàs llicència municipal d’obres per la
construcció d’una piscina a la finca situada al carrer Miquel Arimany número 33 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.
2. Tot i la documentació d’acceptació de terres per part de la finca, caldrà
presentar la documentació d’acceptació de residus d’obra per part d’un gestor
de residus autoritzat abans de començar l’obra.
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 19 d’abril 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 19 d’abril de 2021, per un import de
570,00 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 420,00 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 63,00 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

2.3.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES A LA RONDA LLUÍS COMPANYS N.
29. EXP. 2436-000016-2021 (X2021000770)
ACORD D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OBRES A LA RONDA LLUÍS COMPANYS N.
29. EXP. 2436-000016-2021 (X2021000770)
Vista la sol·licitud d’Habitatges Bisaura SL, per la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat a la finca situada a la ronda Lluís Companys número 29 d’aquest
municipi, segons projecte tècnic presentat, signat per l’arquitecte Jordi Coll i Aurich,
amb visat 2021800225 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i amb número
d’expedient 2436-000016-2021 (X2021000770).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 16 d’abril de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 25/03/2021
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: zona cases unifamiliars i aparellades amb parcel·la de 350 o
400 m2, clau 6a2.
Informe de tramitació de l’expedient:
Agents:
Nom
Arquitecte
Jordi Coll Aurich
Arquitecte tècnic
Control de qualitat
Guillem Palomares Jordan
Coordinador de seguretat i salut

Núm.
col·legiat/CIF
38235
10874

Contractista

Lluís Birosta Freixa

Paràmetres urbanístics principals i superfícies construïdes del projecte:
NNUU

projecte

Superfície finca
Façana mínima
Edificabilitat
Ocupació

350,00 m2
12,00 m
0,7 m2st/m2sòl = 347,51 m2
40% = 198,58 m2

496,44 m2
24,70 m
198,03 m2
198,03 m2

Alçada
reguladora
Distància a limits
Dipòsit pluvials

10 PB+2PP

3,15 PB

3 a carrer i 3 a la resta
5.000 litres

3-3
5.000 litres

Les obres proposades consisteixen en la construcció d’un habitatge a la Ronda Lluís
Companys, 29.
Distribució de les superfícies construïdes:
Superfície
Habitatge
Garatge
Porxo

125,12 m2
62,59 m2
10,32 m2

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.
Càlcul de tributs exp. 770/2021

”
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, 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 Habitatges Bisaura SL llicència municipal d’obres per la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca situada a la ronda Lluís Companys número 29
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 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
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 23 d’abril de 2021, per un import de
187,00 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 23 d’abril de 2021, per un import de
1.482,00 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 6.507,02 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 976,05 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

3.0.- HISENDA
3.1.- PROP_JGL ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ "FINANÇAMENT EN
L'ÀMBIT DE JOVENTUT"
ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE
JOVENTUT DE L’ANY 2021 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 25/03/2021, va
adoptar un acord (núm. reg. 131/2021) segons el qual s’aprova el Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les concessions del fons de prestació

"Finançament en l'àmbit de joventut", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
Atès que la Diputació de Barcelona ha informat a l’Ajuntament de Roda de Ter de la
necessitat d’acceptar aquesta subvenció per poder disposar del pagament avançat de
l’import concedit amb data límit 30 d’abril de 2021 i tenint en compte que l’import
adjudicat a l’ajuntament de Roda de Ter, per part de la Diputació de Barcelona és de
4.219.53€.
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de
2020, publicada al BOPB el 5 d’agost de 2020 a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció, FINANÇAMENT EN L’AMBIT DE JOVENTUT (RODA
JOVE) amb un import de 4.219,53€, concedida per la Diputació de Barcelona en el
marc del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021, Finançament en l'àmbit de
joventut (Codificació: 21/Y/298363).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2.- PROP_JGL ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ “DISPOSITIUS I
PROGRAMARI PER FACILITAR EL TREBALL REMOT”
ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ “DISPOSITIUS I PROGRAMARI
PER FACILITAR EL TREBALL REMOT” INCLOSA EN EL CATÀLEG DE SERVEIS 2021-2023
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de
2021, va aprovar les concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per
facilitar el treball remot”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, atorgant a l’Ajuntament de Roda de
Ter la quantitat de 5.429,07€.
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de
2020, publicada al BOPB el 5 d’agost de 2020 a la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció, del fons de prestació “Dispositius i programari per
facilitar el treball remot”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Codificació: 21/Y/299306).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.3.- PROP_JGL ACCEPTACIO FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ
QUE UTLITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC”
ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS
SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ QUE UTLITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC”
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 11/03/2021, va
adoptar un acord (núm. reg. 78/2021) segons el qual s’aprova el Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les concessions del fons de prestació
"Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc", en el marc
de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023.
Atès que la Diputació de Barcelona ha informat a l’Ajuntament de Roda de Ter de la
necessitat d’acceptar aquesta subvenció per poder disposar del pagament avançat de
l’import concedit amb data límit 1 de juny de 2021 i tenint en compte que l’import
adjudicat a l’ajuntament de Roda de Ter, per part de la Diputació de Barcelona és de
17.835,75 €.
Atès que en el pressupost anual es va preveure un ingrés de 7.500 euros per aquesta
subvenció, aquesta part d’ingrés es justificarà amb el sou de la tècnica d’ocupació. I els
10.335,75 euros s’utilitzaran per a la contractació d’un tècnic de reforç per al servei
local d’ocupació.
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de
2020, publicada al BOPB el 5 d’agost de 2020 a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

Primer.- ACCEPTAR la subvenció, FONS DE PRESTACIÓ “ELS SERVEIS LOCALS
D’OCUPACIÓ QUE UTILITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC”, amb un import de
17.835,75 €, concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 20212023: Xarxa de Governs Locals 2021 (Codificació: 21/Y/299677).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.
Tercer.- DONAR trasllat del present acord a la Intervenció als efectes escaients.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.4.- PROP_JGL ACCEPTACIO FONS DE PRESTACIÓ "SUPORT AL FOMENT DEL TEIXIT
COMERCIAL, MERCATS I FIRES LOCALS"
ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT DE
COMERÇ DE L’ANY 2021 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 25/03/2021, va
adoptar un acord (núm. reg. 126/2021) segons el qual s’aprova el Dictamen pel qual es
proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les concessions del fons de prestació
"Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals", en el marc de la
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023.
Atès que la Diputació de Barcelona ha informat a l’Ajuntament de Roda de Ter de la
necessitat d’acceptar aquesta subvenció per poder disposar del pagament avançat de
l’import concedit amb data límit 15 de maig de 2021 i tenint en compte que l’import
adjudicat a l’ajuntament de Roda de Ter, per part de la Diputació de Barcelona és de
3.974.00€.
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de
2020, publicada al BOPB el 5 d’agost de 2020 a la Junta de Govern Local.
Es proposa a la junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció, SUPORT AL FOMENT DEL TEIXIT COMERCIAL,
MERCATS I FIRES LOCALS (Projecte de desenvolupament i comerç de Roda de Ter) amb
un import de 3.974,00€, concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del
Catàleg 2021-2023.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.5.- PROP_JGL ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ “REACTIVACIÓ DE
SERVEIS ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS (PLA DE XOC)
ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT
D’ESPORTS DE L’ANY 2021 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, de data
15/04/2021, va aprovar per delegació de la Presidència, un dictamen amb número 169
pel qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Reactivació de serveis als
equipaments esportius (Pla de xoc)”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2021
Atès que la Diputació de Barcelona ha informat a l’Ajuntament de Roda de Ter de la
necessitat d’acceptar aquesta subvenció en el termini d’un mes a comptar des de la
data de publicació en el BOP per poder disposar del pagament avançat i tenint en
compte que l’import adjudicat a l’Ajuntament de Roda de Ter, per part de la Diputació
de Barcelona és de 7.237,11€
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de
2020, publicada al BOPB el 5 d’agost de 2020 a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció REACTIVACIÓ DE SERVEIS ALS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS (Pla de xoc) amb un import de 7.237,11€, concedida per la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021,
Finançament en l'àmbit d’Esports (Codificació: 21Y301040).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.6.- PROP_ACORD ACCEPTACIO SUBVENCIO FONS DE PRESTACIÓ “DINAMITZACIÓ
DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT LOCAL”
ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT
D’ESPORTS DE L’ANY 2021 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, de data
15/04/2021, va aprovar per delegació de la Presidència, un dictamen amb número 167
pel qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i
l’esport local”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2021
Atès que la Diputació de Barcelona ha informat a l’Ajuntament de Roda de Ter de la
necessitat d’acceptar aquesta subvenció en el termini d’un mes a comptar des de la
data de publicació en el BOP per poder disposar del pagament avançat i tenint en
compte que l’import adjudicat a l’Ajuntament de Roda de Ter, per part de la Diputació
de Barcelona és de 5.500,68€
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de
2020, publicada al BOPB el 5 d’agost de 2020 a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció, DINAMITZACIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
LOCAL amb un import de 5.500,68€, concedida per la Diputació de Barcelona en el
marc del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021, Finançament en l'àmbit
d’Esports (Codificació: 21Y301681).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.7.- PROP_JGL APROVACIO FACTURES SUPERIORS A 3.000€

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 adopta els següents ACORDS:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 918 de data 09/04/2021 presentada per Consorci per la gestió de
residus, NIF B63276174, corresponent al servei tractament de fracció resta al CTR, per
un import de 3.343.93 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 053-21 de data 13/04/2021 presentada per Miquel Sellés Oliva, NIF
77113518S, corresponent al servei distribució primera planta plaça major 4, per un
import de 4.970,98 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.151.22706.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- SALUT
4.1.- PROPOSTA D'ACORD D'ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE LA BIBLIOTECA BAC
DE RODA
ACORD D’ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL DE LA BIBLIOTECA BAC DE RODA EXP.
1284-000003-2020 (X2020001331)
ANTECEDENTS
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per tal de garantir la
prestació del servei amb seguretat, els responsables tècnics i directors de les següents
dependències municipals: museu de l'Esquerda, museu Miquel Martí i Pol, escola de

Música El Faristol, llar d'infants municipal, casa Consistorial i oficines de Can Vinyets,
emissora municipal Radio Roda, instal·lacions esportives del pavelló i camp de futbol,
l’Espai, Teatre Eliseu, Can Planolas (Casal d’avis) i biblioteca Bac de Roda, van elaborar
els corresponents protocols per fer front al risc de brots de la covid-19, els quals
consten a l’expedient 1284-000003-2020 (X2020001331) que foren aprovats per acord
de la Junta de Govern Local celebrada el 3 de novembre de 2020.
Vist l’informe de la Directora de la Biblioteca de data 20 d’abril de 2021 i el document
aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 3 de juliol de 2020 i revista el
març de 2021 que consten a l’expedient 1284-000001-2021 (X2021000946), cal
procedir a l’actualització del protocol de la biblioteca Bac de Roda.
FONAMENTS DE DRET
Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre,
de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la
COVID-19.
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 18/2009, del 22 d´octubre, de Salut Pública.
De conformitat amb aquests antecedents, 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 (BOP Barcelona,
05.08.2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’actualització del protocol de la Biblioteca que consta a
l’expedient 1284-000003-2020 (X2020001331).
SEGON.- DONAR trasllat als responsables dels serveis per a la seva implementació,
difusió i realització dels tràmits escaients.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- EDUCACIÓ
5.1.- PROP_JGL APROVACIO TERCERA ADDENDA PEE CURS 2020-21 22042021
ACORD D’APROVACIÓ DE LA TERCERA 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 2020-2021
Vist el conveni aprovat en junta de govern local el 21 de març de 2019 entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Roda de Ter, de col·laboració per al Pla
Educatiu Entorn 2019-23.
Vista la documentació que hem rebut amb data 25/03/2021 amb registre d’entrada
E2021001965, i corregit per la documentació del 26/3/2021 amb registre d’entrada
E2021001998, sobre addenda PMOE 20-21 per al desplegament de les mesures
concretades amb l’ajuntament per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-21.
L’objecte de l’addenda és concretar la dotació econòmica 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).
El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 15.000,00 €,
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació
de les famílies i la cohesió social. Aquest import es desglossa de la manera següent:
- Dotació per desplegar les mesura 7 (PROA+), 15.000,00 €.
El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% (9.000,00 €) de la
quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant
(40% de la quantitat total, 6.000,00 €) es tramitarà un cop es justifiqui correctament
l’import total, tal com es preveu a la clàusula quarta.
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de 2020,
publicada al BOPB el 5 d’agost de 2020 a la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. 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, el contingut de la qual
consta a l’expedient.
Segon. FACULTAR l’alcalde de la corporació 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 calgui.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la família i comunitat
educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i
trametre’ls el document degudament signat.
Quart. DONAR trasllat aquest acord a la intervenció municipal als efectes escaients.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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

La Secretària Interventora

