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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter
JGL2021000013
Sessió Ordinària
25 de maig de 2021
18:10 - 18:50 hores
Museu de l’Esquerda

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 11 de maig de 2021.

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

2.- GOVERNACIÓ
2.1.- Proposta relativa a l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una Borsa
de Treball de vigilants municipals.
3.- HISENDA
3.1.- Proposta relativa a l’acceptació subvenció Diputació Barcelona programes complementaris
actuacions de millora i digitalització dels Serveis Socials
3.2.- Proposta relativa a l’acceptació subvenció Diputació Barcelona finançament Serveis Socials
bàsics.
3.3.- Proposta relativa a l'aprovació de l'atorgament de subvencions a les entitats associacions
de veïns any 2021. EXP. 2244-000056-2021 (X2021001031)
3.4.- Proposta relativa a l'aprovació de l' atorgament de subvencions a les entitats esportives
any 2021. EXP. 2244-000056-2021 (X2021001031)
3.5.- Proposta relativa a l'aprovació de l'atorgament de subvencions a les entitats culturals any
2021. EXP. 2244-000056-2021 (X2021001031)
3.6.- Proposta relativa a l’aprovació factures d'import superior a 3.000€
4.- URBANISME
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4.1.- Proposta d’acord de declaració d’especial interès municipal de les obres del C/ Torrent n.
2. EXP. 2410-000037-2021 (X2021001143)
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Desenvolupament de la sessió
1.0.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 11 de maig de 2021.
Resultat: Aprovat per unanimitat

2.0.- GOVERNACIÓ
2.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS
SELECTIU DE LA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE RODA
DE TER
Vista la necessitat de crear una borsa de treball i selecció de personal funcionari interí per tal
de cobrir necessitats del servei, baixes i/o substitucions de titulars, les vacants del lloc de
treball i fins la seva cobertura definitiva, o qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de
l’Ajuntament de Roda de Ter, mitjançant concurs-oposició i per la categoria professional de
vigilant municipal.
Vist l’informe favorable emès per Secretaria.
Examinades les bases de la convocatòria que es proposen.
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 acords següents:

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

Primer. APROVAR les bases reguladores del procés selectiu de la borsa de treball de vigilants
municipals de l’Ajuntament de Roda de Ter.
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la creació d’una borsa de treball de vigilants
municipals, pel procediment d’oposició lliure, amb caràcter temporal per tal de cobrir
necessitats del servei, baixes i/o substitucions de titulars, les vacants del lloc de treball i fins la
seva cobertura definitiva, o qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda.
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, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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3.0.- HISENDA
3.1.- ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ FINANÇAMENT DE PROGRAMES
COMPLEMENTARIS, ACTUACIONS DE MILLORA I DIGITALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS 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 11 de març de 2021, va
adoptar un acord (ref. registre núm. 87) segons el qual s’aproven les concessions del fons de
prestació “Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i
digitalització dels serveis socials”, 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 juliol 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
16.495,81 €.
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 DE PROGRAMES COMPLEMENTARIS,
ACTUACIONS DE MILLORA I DIGITALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS amb un import de
16.495,81 €, concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 2021-2023: Xarxa
de Governs Locals 2021, Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i
digitalització dels serveis socials (Codificació: 21/Y/298982).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

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

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2.- ACORD RELATIU A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ FINANÇAMENT DELS SERVEIS
SOCIALS BÀSICS 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 11 de març de 2021, va
adoptar un acord (ref. registre núm. 88) segons el qual s’aproven les concessions del fons de
prestació “Finançament dels serveis socials bàsics” 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
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amb data límit 1 de juliol 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 22.650,10 €.
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 DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS amb un import
de 22.650,10 €, concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 2021-2023:
Xarxa de Governs Locals 2021, Finançament dels Serveis Socials Bàsics (Codificació:
21/Y/298660).
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.3.- ACORD APROVACIÓ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS D’ASSOCIACIONS
DE VEÏNS, ANY 2021. EXP. 2244-000056-2021 (X2021001031)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats que
desenvolupen les associacions de veïns del municipi i hi ha previst en el pressupost municipal
vigent consignació pressupostària per atorgar subvencions nominatives als efectes de
col·laborar amb les activitats que organitzen les entitats.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària
12.925.480.00 i per una quantitat total de 10.350 euros amb el concepte de subvencions a
associacions de veïns.

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

Vist l’informe de secretaria-intervenció.
FONAMENTS DE DRET
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR la concessió de les subvencions a les entitats d’associacions de veïns
relacionades a continuació i per la quantitat indicada:
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NOM ENTITAT

Associació de veïns Coll de
Roda
Associació de veïns barri
Pla Xic
Associació de veïns barri
Sant Sebastià
Associació de veïns Les
Mirandes
del
barri
Bonamic
Associació de veïns barri
de la Prada
Comissió de festes de les
Cases Noves
Associació de veïns barri
Bac de Roda
Associació de veïns barri
dels Pèlics

CIF

IMPORT
SUBVENCIONAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CENTRE
COST

G-62605316

1.050,00€

12.925.480.00

1201

G-60018249

1.050,00€

12.925.480.00

1202

G-59789958

1.050,00€

12.925.480.00

1203

G-59423558

1.150,00€

12.925.480.00

1204

G-61520862

1.050,00€

12.925.480.00

1205

G-61216677

1.050,00€

12.925.480.00

1206

G-66175134

1.050,00€

12.925.480.00

1208

G-66520941

1.050,00€

12.925.480.00

1209

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:
1r) DESPESES SUBVENCIONABLES

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

Llistat de despeses elegibles
1. Adquisició de material específicament necessari per a l'activitat i l’administració de
l’entitat o associació.
2. Despeses de farmaciola i material de protecció contra la covid-19.
3. Confecció de cartells, programes, impresos, etc., en suport paper o altres, relatius a les
activitats objecte de la subvenció.
4. Despeses d'assegurances de responsabilitat civil, accidents o mutualitats.
5. Despeses de lloguer d’instal·lacions o material necessaris per al desenvolupament de
les activitats objecte de subvenció.
6. Despeses relacionades amb actes culturals: records, assegurances, obsequis i refrigeri
dels participants.
7. Despeses relacionades amb l’organització de trobades veïnals (dinars populars, festes,
celebracions comunitàries, etc.)
8. Despeses vinculades a activitats de formació o de difusió cultural: professors,
desplaçaments, honoraris, dietes, etc.
9. Despeses de personal de l’entitat: S’entenen per despeses de recursos humans
subvencionables les retribucions al personal al servei de l’entitat/associació/persona
beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat Social o assegurances de personal).
Podran aportar-se com a documents justificatius certificat emès pel secretari/a de
l’entitat amb vistiplau del president/a.
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10. Despeses de tributs sempre i quan el beneficiari de la subvenció els aboni
efectivament. En cap cas es considerà despesa subvencionable els impostos indirectes
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals
sobre la renda.
11. Despeses relacionades amb els voluntaris de l'entitat: assegurança, roba, dietes i
quilometratge. Caldrà adjuntar el document signat per ambdues parts denominat
“Compromís de voluntariat” d'aquelles persones de qui es presentin despeses.

Llistat de despeses no elegibles
No podran ser objecte de subvenció i per tant no es consideraran com a despeses
subvencionables les següents:
1. Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars, honoraris o dietes exclusives per als
càrrecs de l'entitat.
2. Sancions i multes.
3. Despeses de representació de càrrecs de l'entitat.
4. Cobraments amb caràcter lucratiu dels membres de les entitats o les juntes.
5. Compra d’obsequis (loteria, menjar, regals, etc.) amb destinació directa als membres
de l'entitat, associació i al veïnat relacionat.

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

2n) REQUISITS
 Dur a terme les activitats que li són pròpies al seu objecte social, subjecte a la
comprovació i organització per part de l’Ajuntament.
 Notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura organitzativa
o càrrecs que es produeixi.
 Presentar, dins l’exercici corresponent i obligatòriament abans del 31 d’octubre, els
documents acreditatius de la justificació de l’aportació econòmica, mitjançant les
corresponents factures justificatives degudament relacionades, la suma de les quals no
podrà ser inferior a l’import subvencionat.
 Aportar declaració responsable sobre el compliment de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
 Declarar que l’import del suport econòmic en cap cas podrà ser, aïllada o en
concurrència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superior al cost de
l’activitat subvencionada.
S’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE.
3r) OBLIGACIONS PER PART DE L’ENTITAT:
A-Justificar la subvenció mitjançant la següent documentació:
a) La fitxa justificativa de les despeses amb indicació detallada de l’activitat realitzada i
amb certificat de que es dona compliment a la finalitat de la subvenció concedida.
(fitxa Annexa I)
b) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
c) S'haurà d'aportar la factura detallada de les empreses subministradores.
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S’adjunta model de JUSTIFICACIÓ.
B-Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que consten en aquest
document, en especial als relatius a l’adequada justificació de l’aportació econòmica anual, i en
tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en els articles 91 a 93 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
C-Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la col·laboració de
l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
especificades.
Quart. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR el pagament del 70% del total de les subvencions
concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després presentació al registre de
la corresponent declaració responsable degudament signada, per part del president de
l’entitat. El 30% restant es pagarà prèvia sol·licitud i justificació del total de la despesa per part
de l’entitat interessada, la qual s’haurà de presentar obligatòriament abans del dia 31
d’octubre de 2021, mitjançant l’aportació de factures justificatives degudament relacionades,
la suma de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els
documents que calguin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció municipal
i al serveis corresponents.
Setè.- COMUNICAR la concessió de l’esmentat ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

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

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.4.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS
ESPORTIVES ANY 2021. EXP. 2244-000056-2021 (X2021001031)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats que
desenvolupen les entitats esportives del municipi i hi ha previst en el pressupost municipal
vigent consignació pressupostària per atorgar subvencions nominatives als efectes de
col·laborar amb les activitats que organitzen les entitats.
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Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària
03.340.480.00 i per una quantitat total de 23.400,00 euros amb el concepte de subvencions a
entitats esportives.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
FONAMENTS DE DRET
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

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

Primer. ATORGAR la concessió de les subvencions a les entitats esportives relacionades a
continuació i per la quantitat indicada:
NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
SUBVENCIONAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CENTRE
COST

Club Patinatge artístic
Roda

G-59853044

2.000,00€

03.340.480.00

0301

Club Escacs Roda
Societat de Pescadors
Esportius de Roda de Ter
Penya blaugrana de Roda
de Ter i les Masies

G-61403945

383,00€

03.340.480.00

0302

G-59587709

2.808,00€

03.340.480.00

0303

G-59705574

800,00

03.340.480.00

0304

Club Bàdminton Roda
Unió ocellaire de Roda de
Ter
Centre Esportiu de Roda
de Ter

G-61794988

1.450,00

03.340.480.00

0306

G-59942896

600,00

03.340.480.00

0307

G-59784405

3.359,00,€

03.340.480.00

0308

Club Patí Roda

G-59531681

2.500,00€

03.340.480.00

0309

Club Bàsquet Roda
Penya blanc i blava de
Roda de Ter

G-60353216

2.100,00€

03.340.480.00

0310

G-60794526

800,00€

03.340.480.00

0312

Tocats per la boira

G-65506602

2.000,00€

03.340.480.00

0313

Club Petanca Roda de Ter

G-66736984

800,00€

03.340.480.00

0315
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Associació cultural i
esportiva de billar Roda i
Masies de Roda
Club BTT les Cases Noves
Club tennis taula de Roda
de Ter
Clàssic motor club del
Bages (Volta Osona
clàssic ral.li)

G-67506154

300,00€

03.340.480.00

0316

J-64120405

1.500,00€

03.340.480.00

0317

G-66108945

1.500,00€

03.340.480.00

0318

G-59023085

500,00€

03.340.480.00

0319

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:

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

1r) DESPESES SUBVENCIONABLES
Llistat de despeses elegibles
1. Adquisició de vestimenta esportiva i material específicament esportiu fungible.
2. Les despeses de farmaciola i de material de protecció contra la covid-19.
3. Confecció de cartells, programes, impresos etc. amb suport de paper o altres,
corresponents a les activitats objecte de la subvenció.
4. Despeses generades de llicències esportives, arbitratges/jutges de competició,
assegurances/mutualitats i totes les relacionades amb la federació esportiva
corresponent.
5. Despeses d’assegurances de responsabilitat civil, accidents, mutualitats.
6. Despeses de lloguer d’instal·lacions
7. Despeses relacionades amb actes esportius: despeses de trofeus, arbitratges, jutges,
assegurances, samarretes.
8. Despeses de formació relatives als costos relacionats directament amb els cursos de
formació (professors, lloguer de locals, consumibles, desplaçaments, etc.).
9. Despeses de personal de l’entitat: S’entenen per despeses de recursos humans
subvencionables les retribucions al personal al servei de l’entitat/associació/persona
beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat Social o assegurances de personal).
Podran aportar-se com a documents justificatius certificat emès pel secretari/a de
l’entitat amb vistiplau del president/a.
10. Despeses relacionades amb els voluntaris de l’entitat. Assegurança, roba esportiva,
dietes i quilometratge. Caldrà adjuntar el document signat per ambdues parts
denominat compromís de voluntariat d’aquelles persones de qui es presentin
despeses.
Llistat de despeses no elegibles
No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despeses
subvencionables, les següents:
1. Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars dels membres de l’entitat.
2. Fitxatges o primes de jugadors.
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3. Sancions i multes.
4. Despeses de representació de càrrecs directius.
5. Cobraments amb caràcter lucratiu dels càrrecs directius o membres de juntes
directives.
6. Compra d’obsequis (loteria, menjar, regals, etc.) amb destinació directa als membres
de l'entitat, associació i al veïnat relacionat.

2n) REQUISITS
 Dur a terme les activitats que li són pròpies al seu objecte social, subjecte a la
comprovació i organització per part de l’Ajuntament.
 Notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura organitzativa
o càrrecs que es produeixi.
 Presentar, dins l’exercici corresponent i obligatòriament abans del 31 d’octubre, els
documents acreditatius de la justificació de l’aportació econòmica, mitjançant les
corresponents factures justificatives degudament relacionades, la suma de les quals no
podrà ser inferior a l’import subvencionat.
 -Aportar declaració responsable sobre el compliment de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
 Declarar que l’import del suport econòmic en cap cas podrà ser, aïllada o en
concurrència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superior al cost de
l’activitat subvencionada.
S’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE.
3r) OBLIGACIONS PER PART DE L’ENTITAT:
A-Justificar la subvenció mitjançant la següent documentació:
d) La fitxa justificativa de les despeses amb indicació detallada de l’activitat realitzada i
amb certificat de que es dona compliment a la finalitat de la subvenció concedida.
(fitxa Annexa I)
e) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)

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

f)

S'haurà d'aportar la factura detallada de les empreses subministradores.

S’adjunta model de JUSTIFICACIÓ.
B-Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que consten en aquest
document, en especial als relatius a l’adequada justificació de l’aportació econòmica anual, i en
tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en els articles 91 a 93 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
C-Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la col·laboració de
l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat.
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Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
especificades.
Quart. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR el pagament del 70% del total de les subvencions
concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després presentació al registre de
la corresponent declaració responsable degudament signada, per part del president de
l’entitat. El 30% restant es pagarà prèvia sol·licitud i justificació del total de la despesa per part
de l’entitat interessada, la qual s’haurà de presentar obligatòriament abans del dia 31
d’octubre de 2021, mitjançant l’aportació de factures justificatives degudament relacionades,
la suma de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els
documents que calguin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció municipal
i al serveis corresponents.
Setè.- COMUNICAR la concessió de l’esmentat ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.5.- ACORD D’APROVACIÓ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS,
ANY 2021. EXP. 2244-000056-2021 (X2021001031)

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

Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats que
desenvolupen les entitats culturals del municipi i hi ha previst en el pressupost municipal
vigent consignació pressupostària per atorgar subvencions nominatives als efectes de
col·laborar amb les activitats que organitzen les entitats.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària
04.334.480.00 i per una quantitat total de 10.782 euros amb el concepte de subvencions a
entitats culturals.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
FONAMENTS DE DRET
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR la concessió de les subvencions a les entitats culturals relacionades a
continuació i per la quantitat indicada:
NOM ENTITAT

CIF

IMPORT
SUBVENCIONAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CENTRE
COST

Agrupació Sardanista de
Roda de Ter

G-62118146

3.000,00€

04.334.480.00 0418

ACTER – Amics de les
ciències de la terra i de
l’espai
Agrupació Pessebrista de
Roda de Ter

G-63079529

400,00€

04.334.480.00 0419

G-58887563

1.000,00€

04.334.480.00 0420

Associació Meteovilatorta

G-66244054

832,32€

04.334.480.00 0421

Grup fotogràfic Roda
Colla Gegantera de Roda
de Ter
Associació Diables del Pont
Vell
Associació arxiu memòria
històrica de Roda de Ter

G-65619439

700,00€

04.334.480.00 0422

G-62863477

600,00€

04.334.480.00 0424

G-67198366

1.000,00€

04.334.480.00 0427

G-67398891

650,00€

04.334.480.00 0429

Segon. ESTABLIR les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la present
subvenció:

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

1r) DESPESES SUBVENCIONABLES
Llistat de despeses elegibles
12. Adquisició de material específicament necessari per a l'activitat i l’administració de
l’entitat o associació.
13. Despeses de farmaciola i material de protecció contra la covid-19.
14. Confecció de cartells, programes, impresos, etc., en suport paper o altres, relatius a les
activitats objecte de la subvenció.
15. Despeses d'assegurances de responsabilitat civil, accidents o mutualitats.
16. Despeses de lloguer d’instal·lacions o material necessaris per al desenvolupament de
les activitats objecte de subvenció.
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17. Despeses relacionades amb actes culturals: records, assegurances, obsequis i refrigeri
dels participants.
18. Despeses relacionades amb l’organització de trobades veïnals (dinars populars, festes,
celebracions comunitàries, etc.)
19. Despeses vinculades a activitats de formació o de difusió cultural: professors,
desplaçaments, honoraris, dietes, etc.
20. Despeses de personal de l’entitat: S’entenen per despeses de recursos humans
subvencionables les retribucions al personal al servei de l’entitat/associació/persona
beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat Social o assegurances de personal).
Podran aportar-se com a documents justificatius certificat emès pel secretari/a de
l’entitat amb vistiplau del president/a.
21. Despeses de tributs sempre i quan el beneficiari de la subvenció els aboni
efectivament. En cap cas es considerà despesa subvencionable els impostos indirectes
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals
sobre la renda.
22. Despeses relacionades amb els voluntaris de l'entitat: assegurança, roba, dietes i
quilometratge. Caldrà adjuntar el document signat per ambdues parts denominat
“Compromís de voluntariat” d'aquelles persones de qui es presentin despeses.
Llistat de despeses no elegibles
No podran ser objecte de subvenció i per tant no es consideraran com a despeses
subvencionables les següents:

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

6. Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars, honoraris o dietes exclusives per als
càrrecs de l'entitat.
7. Sancions i multes.
8. Despeses de representació de càrrecs de l'entitat.
9. Cobraments amb caràcter lucratiu dels membres de les entitats o les juntes.
10. Compra d’obsequis (loteria, menjar, regals, etc.) amb destinació directa als membres
de l'entitat, associació i al veïnat relacionat.
2n) REQUISITS
 Dur a terme les activitats que li són pròpies al seu objecte social, subjecte a la
comprovació i organització per part de l’Ajuntament.
 Notificar a la corporació qualsevol modificació en els estatuts, estructura organitzativa
o càrrecs que es produeixi.
 Presentar, dins l’exercici corresponent i obligatòriament abans del 31 d’octubre, els
documents acreditatius de la justificació de l’aportació econòmica, mitjançant les
corresponents factures justificatives degudament relacionades, la suma de les quals no
podrà ser inferior a l’import subvencionat.
 Aportar declaració responsable sobre el compliment de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
 Declarar que l’import del suport econòmic en cap cas podrà ser, aïllada o en
concurrència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superior al cost de
l’activitat subvencionada.
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S’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE.
3r) OBLIGACIONS PER PART DE L’ENTITAT:
A-Justificar la subvenció mitjançant la següent documentació:
g) La fitxa justificativa de les despeses amb indicació detallada de l’activitat realitzada i
amb certificat de que es dona compliment a la finalitat de la subvenció concedida.
(fitxa Annexa I)
h) Fitxa amb el compte justificatiu amb detall d’ingressos i despeses de l’activitat
subvencionada. (fitxa Annexa II)
i) S'haurà d'aportar la factura detallada de les empreses subministradores.
S’adjunta model de JUSTIFICACIÓ.
B-Reintegrar els fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions que consten en aquest
document, en especial als relatius a l’adequada justificació de l’aportació econòmica anual, i en
tot cas, en els supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en els articles 91 a 93 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
C-Fer constar en tots aquells equipaments, cartells, butlletins, cartells etc. la col·laboració de
l’ajuntament en les activitats que desenvolupa l’entitat.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
especificades.

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

Quart. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR el pagament del 70% del total de les subvencions
concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després presentació al registre de
la corresponent declaració responsable degudament signada, per part del president de
l’entitat. El 30% restant es pagarà prèvia sol·licitud i justificació del total de la despesa per part
de l’entitat interessada, la qual s’haurà de presentar obligatòriament abans del dia 31
d’octubre de 2021, mitjançant l’aportació de factures justificatives degudament relacionades,
la suma de les quals no podrà ser inferior a l’import subvencionat.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de tots els
documents que calguin.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada i comunicar-ho a la intervenció municipal
i al serveis corresponents.
Setè.- COMUNICAR la concessió de l’esmentat ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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3.6.- 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 el següent acord:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 2021/240 de data 07/05/2021 presentada per Consorci per la gestió de residus,
NIF B63276174, corresponent al servei tractament de fracció resta al CTR, per un import de
3.328,85 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.
- factura núm. 21034 de data 04/05/2021 presentada per Obres i Reformes Gurb9, SL, NIF
B63276174, corresponent a treballs realitzats al museu arqueològic per un import de 4.258,23
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.333.62250.
- Liquidació prestació de serveis de l’Agencia Local de l’Energia i adhesió al programa
desendolla’t presentada per Consell comarcal Osona, SL, NIF P5800015I, per un import de
3.022,80 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.165.22799.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.- URBANISME

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

4.1.- ACORD DE DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES DEL C/ TORRENT
N. 2. EXP. 2410-000037-2021 (X2021001143)
D’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de
la Generalitat i del governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en data
10/05/2021 (registre entrada E2021002952) Roser Roca i Sarroca, en representació de la
Comunitat de Propietaris del carrer Torrent número 2, ha formalitzat la comunicació prèvia
d’obres en aquest ajuntament, amb la finalitat de realitzar obres per canviar les canaleres que
estan en mal estat de l’edifici situat al carrer Torrent número 2 d’aquest municipi, expedient
2410-000037-2021 (X2021001143).
L’expedient ha estat informat favorablement per l’arquitecta tècnica municipal el 19 de maig
de 2021.
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2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT) (Alcalde), 01/06/2021 13:01

D’acord amb l’article 187 bis 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 16/2015, de 21 de juliol.
De conformitat amb aquests antecedents, i una vegada valorades les actuacions practicades a
l’expedient, no s’aprecia cap circumstància contrària a la realització de les obres comunicades.
D’acord amb l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, 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. DECLARAR les obres de canviar canaleres en mal estat de l’edifici situat al carrer
Torrent número 2 d’aquest municipi, com d’especial interès municipal al tractar-se de la
conservació i manteniment de façanes, teulades i barbacanes, per tal que sigui d’aplicació una
bonificació del 90 per cent sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i
se’n dedueixi, fins al límit d’aquesta, l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament de
llicència urbanística, de conformitat amb les ordenances fiscals vigents.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al titular de la comunicació prèvia i a tots els interessats en el
procediment.

Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
S’acorda per unanimitat la incorporació dels següents assumptes en l’ordre del dia, atesa la
necessitat i urgència de donar tràmit als procediments a què corresponen.

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

5.1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ DE SUPORT EN
EL MARC DE LES MESURES DE SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ALS SERVEIS
LOCALS D’OCUPACIÓ QUE UTLITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC
La Junta de Govern Local, celebrada en sessió del dia 8 de setembre de 2020, va adoptar
l’acord d’acceptació del Fons de prestació de la Diputació de Barcelona “Reforç extraordinari
dels serveis locals d’ocupació” que ha permès a l’Ajuntament de Roda de Ter disposar de
3.564,00 €, el quals es troben consignats a la partida 01 9203 102 del pressupost municipal de
2021.
Tanmateix, la Junta de Govern Local, celebrada en sessió del dia 27 d´abril de 2021, va adoptar
l’acord d’acceptar la concessió del Fons de prestació de Diputació de Barcelona “Els serveis
locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc” per un import de 17.835,75 €.
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, s’ha manifestat la necessitat de procedir a la
contractació temporal d’un tècnic/a d’ocupació per donar suport al servei local d’ocupació.
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Havent pogut incrementar el crèdit existent a la partida 01 920 311 02 del pressupost
municipal de 2021 “P temporal reforç servei local ocupació” 8.100,00 i la partida 01 920 160 00
de Seguretat Social amb 2.235,75€ provinents del Fons de prestació de Diputació de Barcelona
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc” de 2021, comptant
amb un pressupost total de 10.335,75€ que permeten la contractació proposada.
Vist l’informe tècnic, examinades les bases de la convocatòria que consten a l’expedient 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 acords següents:
Primer. APROVAR les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’un lloc de treball
de tècnic/a d’ocupació de suport, en el marc de les mesures de suport de la Diputació de
Barcelona als serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc.
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la contractació d’un tècnic/a de suport al servei
local d’ocupació.
Tercer. APROVAR el cost de la contractació d’un tècnic/a d’ocupació de suport al servei local
d’ocupació d’acord amb el següent detall:
Lloc de treball

Salari mensual brut

Tècnic
adscrit
al
servei
d’ocupació local (laboral A2)

1.761,95 (incloent
pagues extres)

Jornada
80%

Salari brut total
13.471,85

Termini de
contractació
21/06/2021
20/12/2021

Quart. 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.

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

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.2.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PER URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA I BASES
REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL DE
PERSONAL PER COBRIR LES TASQUES DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE PISCINES
MUNICIPALS DE RODA DE TER DURANT L’ESTIU DE 2021 EN EL MARC DEL PLA DE
REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ DE 2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
La Junta de Govern Local, celebrada en sessió del dia 16 de febrer de 2021, va adoptar l’acord
d’acceptació de l’ajut del fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació” per destinar-lo
tot a la modalitat de suport als plans d’ocupació, mitjançant l’execució pel propi ens.
Atesa la necessitat que s’ha manifestat des de la Regidoria d’Esports de disposar de personal
temporal per cobrir les necessitats durant el període d’obertura de les piscines municipals,
considerant és urgent la seva contractació degut a les dates d’obertura de les instal·lacions i
que existeix crèdit pressupostari suficient per a la cobertura de tres llocs de treball.
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Vist l’informe tècnic, examinades les bases de la convocatòria que consten a l’expedient 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).
A la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR les bases reguladores del procés selectiu per la provisió de tres llocs de
treball de personal per cobrir les tasques de funcionament i manteniment de piscines
municipals de Roda de Ter durant l’estiu de 2021 en el marc del pla de reactivació de
l’ocupació de 2020 de la Diputació de Barcelona.
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la contractació temporal del personal de piscines
per cobrir el període d’obertura de la piscina municipal.
Tercer. APROVAR el cost de la contractació de tres llocs de treball de personal per cobrir les
tasques de funcionament i manteniment de piscines municipals de Roda de Ter d’acord amb el
següent detall:
Lloc de treball
PERSONAL PISCINES (3 persones
torn rotatius per tasques de
manteniment, gestió reserves i
atenció usuaris)

Salari mensual brut
1.498,18 (incloent
pagues extres)

Jornada
100 %
(37,5 h)

Salari brut total
5.966,50

Termini de
contractació
11/06/2021
5/09/2021

Quart. 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

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

No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són 18.50h, 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

