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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
JGL2021000018
Sessió Extraordinària
5 d´agost de 2021
19:00 - 19:50 hores
Sala de la Junta de Govern Local

Hi assisteixen:
Alcalde:
Tinents d’Alcalde:

Roger Corominas Berloso
Roser Montané i Tardà
Joan Moreno i Parés
Roger Canadell i Rusiñol

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

Núria López Rodríguez

Han Excusat la seva absència: Núria Arrébola i Gómez

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

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.- HISENDA
1.1.- Proposta d'aprovació factures de quantitat superior a 3.000€
1.2.- Proposta relativa a l'aprovació de l'atorgament de subvencions a les escoles
Mare de Déu del Sòl del Pont i Emili Teixidor en concepte d'ajuts escolars per famílies
en situació de vulnerabilitat, any 2021. exp. 2244-000065-2021 (X2021001766)
1.3.- Proposta d'acord d'atorgament subvenció directa a la fundació Miquel Martí i
Pol, any 2021. exp. 2244-000026-2021 (X2021000529)
2.- URBANISME
2.1.- Proposta d'acord de distribució de les despeses d'urbanització entre els
membres de la junta de compensació, com a conseqüència de l’execució del
subsector 2 per àrees urbanitzades.
2.2.- Proposta relativa a l'atorgament de llicencia obres Tecla Sala 25 03082021
2.3.- Proposta relativa a l'atorgament de llicencia obres Guilleries 5 03082021
2.4.- Proposta relativa a l'atorgament de llicencia obres Diputació 14 03082021
2.5.- Proposta relativa a l'atorgament de llicencia obres Sant Antoni Maria Claret 15
03082021
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3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
3.1.- Proposta relativa a la sol·licitud de col·locació de parada al mercat G. Pastor
3.2.- Proposta relativa a la sol·licitud de col·locació de parada al mercat E.E. Lucas
3.3.- Proposta relativa a la sol·licitud de col·locació de parada al mercat F.L.
Velasquez
3.4.- Proposta relativa a l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions
Covid19 per donar suport a les empreses de Roda de Ter i la seva convocatòria
3.5.- Proposta relativa a l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions
Covid19 per donar suport a les empreses que ampliïn les seves plantilles amb
incorporació de persones en situació d’atur i residents a Roda de Ter i la seva
convocatòria. Expedient 2244-000069-2021 (X2021001901)
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Desenvolupament de la sessió
1.0.- HISENDA
1.1.- ACORD D'APROVACIÓ FACTURES DE QUANTITAT SUPERIOR A 3.000€
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:

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

ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. A/167 de data 27/07/2021 presentada per Metal·lúrgiques Priego, NIF
B63535082, corresponent al canvi de tanques sobre el mur del riu, per un import de
18.137,51 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.171.61900
- factura núm. 21126 de data 28/07/2021 presentada per Gestió Residus o
Biodiversitat, SL., NIF B65451759 corresponent a gestió incidències per coloms i
gavians, per un import de 4.235,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
10.311.227.99.
- Anualitat caixa de crèdit, Diputació de Barcelona, NIF. P0800000B, per un import de
35.000,00, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.011.911.00.
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-Liquidació explotació deixalleria de l’Ajuntament de Manlleu, NIF P0811100G,
corresponent als mesos de gener a març de 2021, per un import de 4.642,88 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.227.99.
-Factura núm.22 de data 14-07-2021 presentada per Pasve 2015, SC, NIF. J55235816,
corresponent al servei de socorrisme del mes de juliol, per un import de 4.208,99 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.341.213.02.

Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

1.2.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES
ESCOLES MARE DE DÉU DEL SÒL DEL PONT I EMILI TEIXIDOR EN CONCEPTE D'AJUTS
ESCOLARS PER FAMILES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT, ANY 2021. EXP. 2244000065-2021 (X2021001766)
Atès que aquest ajuntament, considera d’interès general, el foment de les activitats
que desenvolupen les escoles Mare de Déu del Sòl del Pont i Emili Teixidor i de
l’institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter en concepte d’ajuts escolars del fons social
per famílies en situació de vulnerabilitat.
Hi ha previst en el pressupost municipal vigent consignació pressupostària per atorgar
subvencions nominatives als efectes de col·laborar amb les activitats que organitzen
aquestes entitats, en concret consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació
pressupostària 06.231.480.00 i per una quantitat total de 20.100,00 euros amb el
concepte de subvencions Benestar Social.

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

Vistos els informes de secretaria-intervenció.
Considerant la proposta de conveni elaborada per establir el règim de col·laboració
entre l’Ajuntament de Roda de Ter i les escoles Mare de Déu del Sòl del Pont, Emili
teixidor i institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter que consten a l’expedient en que
l’Ajuntament assumeix el compromís de realitzar una aportació econòmica de TOTAL
de 6.100,00 euros, destinada al finançament de l’activitat subvencionada, i que es
concreta en els projectes entregats pels centres docents.
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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L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix
que el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència
competitiva i només es podran concedir de forma directa quan:




Estiguin previstes nominativament en el pressupost.
Quan vinguin imposades per l’administració o per una norma amb rang de llei.
Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres adequadament justificades que
dificultin la convocatòria pública.

L’article 28 de l’esmentada norma disposa que els convenis seran l’instrument habitual
per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
L’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia
justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte. No obstant estableix
a l’apartat 4 que quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui, es poden realitzar
pagaments a compte. Els abonaments a compte poden suposar la realització de
pagaments fraccionats que han de respondre al ritme d'execució de les accions
subvencionades, i s'han d'abonar per una quantia equivalent a la justificació
presentada.
D’acord amb l’article 30 de la llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant
factures i altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu
apartat sisè ens diu que l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció
implicarà el reintegrament de la mateixa.

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

L’òrgan competent d’aprovació de la despesa és la Junta de Govern Local, tal i com
estableix l’article 27 de les bases d’execució del pressupost en relació amb l’article 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 i els articles 9 i 17 .1 g1 de la Llei General de
Subvencions.
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).
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Roda de Ter les escoles Mare de
Déu del Sòl del Pont i Emili teixidor i de l’institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter,
que consten a l’expedient, els quals regulen les condicions per l’atorgament de les
subvencions nominatives per un valor total de TOTAL de 6.100,00 euros, que
l’Ajuntament de Roda de Ter concedeix, per crear finançar els ajuts escolar del fons
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social destinat a les famílies socialment vulnerables, d’acord amb el quadre de
finançament següent:

NOM ENTITAT

CIF

Escola Mare de Déu del
Sòl del Pont

Q-5856082-B

2.763,59€

06.231.480.00

0661-0664

Q-0801460-G

2.036,41€

06.231.480.00

0661-0665

Q-5850047-A

1.300,00€

06.231.480.00

0666

Escola Emili Teixidor
Institut Miquel Martí i
Pol

IMPORT
SUBVENCIONAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CENTRE
COST

Segon. ESTABLIR que les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la
present subvenció són les recollides en la clàusula quarta dels corresponents convenis.
En relació al compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i de
compliment de l’article 13 de la llei 38/2003, s’adjunta model de DECLARACIÓ
RESPONSABLE.
El termini per justificar la subvenció serà com a màxim el 31 d’octubre, s’adjunta
model de JUSTIFICACIÓ.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la 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 100% del total de les
subvencions concedides, advertint que el seu pagament es durà a terme després
presentació al registre de la corresponent declaració responsable i justificació de la
despesa degudament signada, per part del president de l’entitat.

Cinquè. REQUERIR a la tècnica de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Roda de
Ter el seguiment de les actuacions i la realització d’un informe final de la justificació de
les actuacions.

Sisè.- 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.
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Setè.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats interessades i comunicar-ho a la
intervenció municipal i al serveis corresponents.
Vuitè.- 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 dels presents

1.3.- ACORD D'ATORGAMENT SUBVENCIÓ DIRECTA A LA FUNDACIÓ MIQUEL MARTÍ I
POL, ANY 2021. EXP. 2244-000026-2021 (X2021000529)
ANTECEDENTS DE FET
Atès que aquest ajuntament en els àmbits de la cultura, joventut, esports,
ensenyament i benestar social, per tal de col·laborar en les diferents activitats que
organitzen entitats de Roda de Ter, els atorga subvencions.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 aplicació pressupostària amb
el concepte de subvenció a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL per
un import de 20.000,00 euros.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL
MARTÍ I POL que consta a l’expedient mitjançant el qual es concedeix la quantitat
anual de 10.000€ de subvenció per al 2021.

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

Vist l’informe de secretaria-intervenció.
Considerant que el 17 de febrer de 2021 la Fundació Privada Miquel Martí i Pol,
mitjançant registre d’entrada número E2021000843, sol·licita una bestreta per tal de
fer front al pagament a despeses dels propers mesos com factures i nòmines del
personal per tal de garantir la liquiditat econòmica de la Fundació mentre aquesta
resta a l’espera de rebre altres ajuts i subvencions i el dia 25 de febrer d’enguany,
mitjançant resolució d’alcaldia número 2021DECR000132 es va resoldre atorgar una
bestreta a la Fundació Privada Miquel Martí i Pol amb CIF G64398035 per un import de
10.000,00 euros.
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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L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix
que el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència
competitiva i només es podran concedir de forma directa quan:




Estiguin previstes nominativament en el pressupost.
Quan vinguin imposades per l’administració o per una norma amb rang de llei.
Amb caràcter excepcional, aquelles que s’acreditin per raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres adequadament justificades que
dificultin la convocatòria pública.

L’article 28 de l’esmentada norma disposa que els convenis seran l’instrument habitual
per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
L’article 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia
justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte. No obstant estableix
a l’apartat 4 que quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui, es poden realitzar
pagaments a compte. Els abonaments a compte poden suposar la realització de
pagaments fraccionats que han de respondre al ritme d'execució de les accions
subvencionades, i s'han d'abonar per una quantia equivalent a la justificació
presentada.
D’acord amb l’article 30 de la llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s’acreditaran mitjançant
factures i altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu
apartat sisè ens diu que l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció
implicarà el reintegrament de la mateixa.

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

L’òrgan competent d’aprovació de la despesa és la Junta de Govern Local, tal i com
estableix l’article 27 de les bases d’execució del pressupost en relació amb l’article 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 i els articles 9 i 17 .1 g1 de la Llei General de
Subvencions.
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. APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roda
de Ter i la FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL que consta a l’expedient i
consegüentment APROVAR la concessió de la subvenció directa pel 2021 a favor de la
FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL, amb CIF G64398035, per import de
10.000,00 euros fixada en el conveni.
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per import de 10.000,00 euros a favor
de la FUNDACIÓ PRIVADA MIQUEL MARTÍ I POL, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 04.333.480.11 del vigent pressupost municipal.
Tercer. COMPENSAR L’OBLIGACIÓ de pagament del total de la subvenció concedida,
per import de 10.000,00 euros a càrrec de l’import de la bestreta realitzada (de
10.000,00 euros) advertint que es procedirà a la revocació de la subvenció en cas que
no es presenti al registre de l’Ajuntament la corresponent declaració responsable, per
part del president de l’entitat, així com la 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.
Quart.- ESTABLIR que les condicions i compromisos aplicables a la concessió de la
present subvenció impliquen la justificació de les actuacions realitzades mitjançant
l’aportació de la següent documentació (s’adjunta model de JUSTIFICACIÓ):
- Memòria de l’actuació.
- Memòria econòmica de l’activitat.
- Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada així
com la justificació del pagaments.
- Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida.
- Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb
indicació d’imports i procedència, o declaració de la seva inexistència.
- Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social
i de compliment de l’article 13 de la llei 38/2003, general de subvencions el
termini per justificar la subvenció serà com a màxim el 31 d’octubre
(s’adjunta model de DECLARACIÓ RESPONSABLE).

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

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 servei de Cultura.
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 dels presents
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2.0.- URBANISME
2.1.- PROPOSTA D'ACORD DE DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES D'URBANITZACIÓ ENTRE
ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ, COM A CONSEQÜÈNCIA DE
L’EXECUCIÓ DEL SUBSECTOR 2 PER ÀREES URBANITZADES.
Mitjançant registre d’entrada número E2021004722 de data 30 de juliol de 2021, el
senyor Ramon Jordà Pla, en nom i representació de la Junta de Compensació del
Subsector 2 del Pla Parcial 3 de l’Esquerda, ha formulat proposta de distribució de les
despeses d’urbanització atenen al benefici obtingut per cada propietat en les diferents
unitats funcionals, però mantenint els coeficients atribuïts en el projecte de
reparcel·lació per aquelles despeses que, per beneficiar a tot el polígon, tenen la
consideració de comunes.

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

En aquest sentit es proposa el següent repartiment en la distribució dels costos
d’urbanització ajustat a la titularitat de les parcel·les resultants en cada unitat
funcional prevista :

La Comissió Territorial d’Urbanisme de 26 d’abril de 2007 va aprovar definitivament el
Pla Parcial d’ordenació 3 l’Esquera, subsector 2, de Roda de Ter, promogut per l’entitat
9 Capsa, SL, i tramès per l’Ajuntament, i va supeditar la publicació al DOGC i
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per
l’òrgan que havia atorgat l’aprovació provisional.
La mateixa Comissió en sessió de 7 d’abril de 2010 va acordar donar per complerta la
condició d’eficàcia assenyalada a l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 26 d’abril de 2007, referent al Pla parcial
d’ordenació 3 l’Esquerda, subsector 2, de Roda de Ter, promogut per la societat 9
Capsa, SL i tramès per l’Ajuntament.
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D’acord amb l’article 8 de els Normes Urbanístiques del Pla Parcial, la gestió del
Subsector 2 del Pla Parcial numero 3 es realitzarà en un únic polígon d’actuació
urbanística, mitjançant el sistema de reparcel·lació per compensació bàsica. L’article
10 de les NNUU preveu que es redactarà un únic projecte d’urbanització per a tot
l’àmbit del subsector 2 podent-se però executar en diferents capítols d’obra.
D’acord amb aquestes determinacions, mitjançant Decret d’Alcaldia de 16 de març de
2010, es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització d’iniciativa privada del
subsector 2 del Pla Parcial 3 l’Esquerda, i es va constituir la Junta de Compensació del
Subsector, una vegada aprovats definitivament els Estatuts i Bases d’actuació, i es va
tramitar i aprovar el projecte de reparcel·lació, per decret de 19 de desembre de 2013.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 30
d'abril de 2015 i de 12 de desembre de 2017, va adoptar, els acords de donar
conformitat al text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal, del municipi de
Roda de Ter, promogut i tramès per l'Ajuntament en compliment de l'acord
d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de
data 30 d'abril de 2015.
En el nou POUM el Pla Parcial l’Esquerda passa a ser el PPU1, establint-se en la fitxa
urbanística de planejament que: Aquest PPU ha estat aprovat definitivament per la
CTU, amb projecte de reparcel·lació aprovat i del que manca la urbanització.
En data 2 de maig de 2016, es va notificar l’inici de les obres d’urbanització de
l’esmentat subsector 2, essent l’empresa urbanitzadora Construccions Icart SA. En
l’execució del projecte d’urbanització, l’Ajuntament de Roda de Ter, l’Agència Catalana
de l’Aigua i la Junta de Compensació, varen signar l’addenda de data 26 d’octubre de
2017 al conveni de sanejament signat en data 18 de desembre de 2009.

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

En l’esmentada addenda al conveni, s’establia la previsió de desenvolupar les obres
d’urbanització en tres fases, supeditant la recepció parcial corresponents a cada fase
fins que l’Agència Catalana de l’Aigua emeti un certificat assegurant que s’han
acomplert els deures econòmics.
Les respectives fases que es preveien en el conveni es corresponien amb les següents:
Àrea 1: parcel·les 14 a 19 i 31 a 36
Àrea 2: parcel·les 20 a 30 i 37 a 46
Àrea 3: parcel·les 1 a 13
Malgrat aquesta previsió d’execució per fases del projecte d’urbanització, no es troba
recollida en el planejament vigent, ni en el projecte d’urbanització, ni en el projecte de
reparcel·lació l’adjudicació dels coeficients de cada propietari d’acord amb els
aprofitaments urbanístics adjudicats en la totalitat del polígon únic, sense determinar
quin percentatge d’aprofitament correspon a cada propietari en les corresponents
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fases d’execució del projecte d’urbanització, atenen a l’adjudicació de les parcel·les
resultants.
La Junta de Compensació del sector ha comunicat que s’han executat parcialment les
obres de urbanització contemplades en el projecte, concretament les obres que s’han
realitzat són les del carrer Ibers, des del carrer Ausa o inici del pla parcial, fins a la
trobada amb les escales que connectaran l’avda. Pere Baurier amb el camí de
Samalassa, que es corresponen amb la àrea 1 de les parcel·les identificades amb els
números 14 a 19 i 31 a 36 al projecte de reparcel·lació.

FONAMENTS JURÍDICS
-

Text Refós de la llei d’Urbanisme, aprovat Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
(TRLU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme (RDLU).
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística (RPLU).
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).

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

Atès que aquesta àrea urbanitzada, ja recollida en el conveni de l’ACA, constitueix una
unitat funcional directament utilitzable per disposar de tots els serveis urbanístics
bàsics descrits a l’article 27 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, motiu pel qual es pot procedir a la seva recepció
per part de la Junta de Compensació, amb caràcter previ a la seva cessió a
l’Ajuntament de Roda de Ter, en els termes previstos a l’article 169.2 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Considerant que la titularitat de totes les parcel·les resultants del projecte de
reparcel·lació incloses en l’àrea urbanitzada 1 corresponen a un únic propietari, en
aquest cas la societat La Prada 2000 SL, i atenen que no hi ha una previsió temporal
immediata de continuar les obres d’urbanització en la resta de àrees o unitats
funcionals del polígon únic, el repartiment de les despeses d’urbanització executades
d’acord amb els coeficients de participació establerts en el projecte de reparcel·lació
no s’ajustaria als beneficis obtinguts per cada propietari en cada unitat funcional.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, així com l’informe jurídic que consta a
l’expedient.
Als efectes de donar compliment a l’obligació de distribuir els beneficis i les carregues
del planejament i de conformitat amb les competències en matèria de gestió
urbanística delegades a la Junta de Govern Local mitjançant decret l’alcaldia de data 16
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de juliol de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 d’agost
de 2020.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR com a àrees o unitats funcionals del sector 2 del Pla Parcial
l’Esquerda les que figuren en els plànols aportats per la Junta de Compensació i que es
corresponen a les parcel·les resultants indicades a continuació, sempre i quan es
garanteixi que aquestes disposen de tots els serveis urbanístics bàsics descrits a
l’article 27 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme en el moment que es formuli la sol·licitud de recepció.
Àrea 1: parcel·les 14 a 19 i 31 a 36
Àrea 2: parcel·les 20 a 30 i 37 a 46
Àrea 3: parcel·les 1 a 13

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

Segon.- APROVAR els percentatges de la distribució de despeses entre els membres de
la Junta de Compensació, com a conseqüència de l’execució del subsector 2 per àrees
urbanitzades, d’acord amb el següent criteri: coeficients per despeses comuns a totes
les àrees i coeficients per despeses corresponents a cadascuna de les àrees conforme a
la propietat de les finques resultants de cada àrea i conforme amb els percentatges
establerts en el següent quadre:

Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde per adoptar els acords en la Junta de Compensació del
Sector que permetin l’execució d’aquests acords.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
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2.2.- ACORD RELATIU A L'ARTORGAMENT DE LLICENCIA OBRES TECLA SALA 25
03082021
Vista la sol·licitud de Nedgia Catalunya, SA, per realitzar l’obertura d’una rasa de
1,70x0,4 m2 sobre vorera a l’avinguda Tecla Sala 25 d’aquest municipi, i amb número
d’expedient 3043-000008-2021 (X2021001354).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 12 de juliol 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).

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

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR a Nedgia Catalunya, SA, llicència d’obres per l’obertura d’una rasa
de 1,70x0,4 m2 sobre vorera a l’avinguda Tecla Sala número 25 d’aquest municipi,
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:
a) 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.
b) Caldrà comunicar, amb dos dies d’antelació, la data d’inici d’execució de
les obres als veïns afectats.
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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.
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 8,50 €, 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 dels presents

2.3.- ACORD ATORGAMENT DE LLICENCIA OBRES GUILLERIES N. 5 03082021 EXP.
3043-000009-2021 (X2021001489)
Vista la sol·licitud de Nedgia Catalunya, SA, per realitzar l’obertura d’una rasa de
8,20x0,4 m2 sobre vorera al carrer Guilleries número 5 d’aquest municipi, i amb
número d’expedient 3043-000009-2021 (X2021001489).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 23 de juny de 2021.

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

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.

Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_JGL

SECRETARIA INTERVENCIO

1046-000018-2021

Codi Segur de Verificació: f2854bf6-fe25-4735-8803-1b9d7f3cabb9
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_9872394
Data Impressió: 27/09/2021 08:45:03
Pàgina 15 de 26

SIGNATURES

Ìf2854bf6-fe25-4735-8803-1b9d7f3cabb9\Î

DOCUMENT

1.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Secretària), 10/08/2021 09:11
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT) (Alcalde), 10/08/2021 09:39

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 Nedgia Catalunya, SA, llicència d’obres per l’obertura d’una rasa
de 8,20x0,4 m2 sobre vorera al carrer Guilleries número 5 d’aquest municipi, 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:
c) 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.
d) Caldrà comunicar, amb dos dies d’antelació, la data d’inici d’execució de
les obres als veïns afectats.
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.

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

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 30,97 €, 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.
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Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

2.4.- ACORD RELATIU A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OBRES A L’AVINGUDA
DIPUTACIÓ N. 14. EXP. 3043-000010-2021 (X2021001498)
Vista la sol·licitud de Estabanell y Pahisa, SAU, per realitzar una reforma tecnològica i
ampliació de potència del centre de transformació ET 034 a l’avinguda Diputació
número 14 d’aquest municipi, i amb número d’expedient 3043-000010-2021
(X2021001498).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 12 de juliol 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).

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

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR a ESTABANELL Y PAHISA, SAU, llicència d’obres per a reformar el
centre de transformació ET 034 situat a l’avinguda Diputació número 14 d’aquest
municipi, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient, i especialment
condicionada al compliment dels requeriments següents:
1. La present comunicació prèvia no autoritza a modificar cap element estructural
de l’edifici.
2. La present llicència s’entendrà concedida únicament als efectes municipals,
sense perjudici dels altres permisos, tan d’Organismes Oficials com de
propietaris particulars que és puguin necessitar.
3. Si per tal de poder portar a terme la present sol·licitud es necessita ocupar la via
pública, caldrà:
1. Fer efectiva la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic segons la
ordenança fiscal núm. 9, per un import de 0,27 €/m2 dia.
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2. Comunicar-ho a la Policia Municipal per tal d’indicar la senyalització a
col·locar, calcular la durada de la ocupació i establir els horaris en què es
podrà tallar la via pública en cas que sigui necessari.
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 552,83 €, i de taxa per tramitació de llicències
urbanístiques per un import de 82,92 €.
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 dels presents

2.5.- ACORD RELATIU A L'ARTORGAMENT DE LLICÈNCIA OBRES AL CARRER SANT
ANTONI MARIA CLARET, 15
Vista la sol·licitud de Nedgia Catalunya, SA, per realitzar l’obertura d’una rasa de
1,40x0,4 m2 sobre vorera al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 d’aquest
municipi, i amb número d’expedient 3043-000011-2021 (X2021001674).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 13 de juliol de 2021.

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

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.
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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 a Nedgia Catalunya, SA, llicència d’obres per l’obertura d’una rasa
de 1,40x0,4 m2 sobre vorera al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 d’aquest
municipi, 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:
e) 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.
f) Caldrà comunicar, amb dos dies d’antelació, la data d’inici d’execució de
les obres als veïns afectats.
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.

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

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 7,74 €, 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 dels presents
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3.0.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
3.1.- ACORD RELATIU A LA SOL·LICITUD DE COL·LOCACIÓ DE PARADA AL MERCAT G.
PASTOR 30072021
Vista la sol·licitud de Gerard Pastor Lopez amb NIF nº 47175560F i adreça al carrer Josep
Royo nº 12 1r 1ª de Sant Adrià del Besós amb codi postal 08930 de la província de
Barcelona on demana autorització per parar al mercat setmanal de Roda de Ter amb una
parada d’olives i vi a granel.

Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica del Servei.
ANTECEDENTS
Adjudicació de la concessió de noves parades al mercat municipal en data 21 de maig
de 2013 (exp. 25/2013)
FONAMENTS DE DRET



Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda de
Ter.
Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.

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.- DENEGAR la concessió per a la parada d’olives i vi a granel al mercat setmanal
de Roda de Ter de l’interessat el senyor Gerard Pastor Lopez amb NIF nº 47175560F i
adreça al carrer Josep Royo nº 12 1r 1ª de Sant Adrià del Besós amb codi postal 08930 de
la província de Barcelona, d’acord amb els criteris exposats en l’informe de la tècnica de
Promoció Econòmica que s’adjunta.
SEGON.- INFORMAR a l’interessat d’aquesta resolució i de que la seva sol·licitud passa
a formar part de la llista d’espera de parades del mercat.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.2.- ACORD DE RESOLUCIÓ RELATIU A LA SOL·LICITUD DE COL·LOCACIO DE PARADA
AL MERCAT E.E. LUCAS 22072021
Vista la sol·licitud de Elena Engracia Lucas Garcia amb NIF nº 33939205-Z amb adreça
al carrer Raimon d’Abadal nº 9 1r de Vic amb codi postal 08500 on demana
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autorització per parar al mercat setmanal de Roda de Ter amb una parada de 3 metres
lineals de roba i complements temàtica rock.
Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica del Servei.
ANTECEDENTS
Adjudicació de la concessió de noves parades al mercat municipal en data 21 de maig
de 2013 (exp. 25/2013)
FONAMENTS DE DRET
 Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda
de Ter.
 Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- ATORGAR la concessió per a la parada de 3 metres lineals de roba i
complements temàtica rock al mercat setmanal de Roda de Ter a favor de la
interessada la senyora Elena Engracia Lucas Garcia amb NIF nº 33939205-Z amb adreça
al carrer Raimon d’Abadal nº 9 1r de Vic amb codi postal 08500 condicionat a
l’acompliment de tot l’establert en l’Ordenança municipal reguladora del mercat de
venta no sedentària de Roda de Ter sobretot pel que fa a l’article 19 de drets i
obligacions.
SEGON.- INFORMAR a la interessada de que el termini de concessió és fins a la
resolució del nou procediment de concessió de parades.

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

TERCER.- INFORMAR a la interessada de que el sistema de pagament de les taxes
municipals que s’estableixen a l’Ordenança Fiscal vigent corresponent és mensual i es
fa el càrrec per domiciliació bancària cada primer dijous de mes.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.3.- ACORD DE RESOLUCIÓ RELATIU A LA SOL·LICITUD DE COL·LOCACIO DE PARADA
AL MERCAT F.L. VELASQUEZ 27072021
Vista la sol·licitud de Francy Lorena Velasquez Sanchez amb NIF nº 58428665-V amb
adreça al carrer Lorena nº 8 2n 5ª de Santa Eulàlia de Riuprimer amb codi postal 08505
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on demana autorització per parar al mercat setmanal de Roda de Ter amb una parada
de 3 metres lineals de pa i productes ecològics.
Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica del Servei.
ANTECEDENTS
Adjudicació de la concessió de noves parades al mercat municipal en data 21 de maig
de 2013 (exp. 25/2013)
FONAMENTS DE DRET
 Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda
de Ter.
 Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- ATORGAR la concessió per a la parada de 3 metres lineals de pa i productes
ecològics al mercat setmanal de Roda de Ter a favor de la interessada la senyora
Francy Lorena Velasquez Sanchez amb NIF nº 58428665-V amb adreça al carrer Lorena
nº 8 2n 5ª de Santa Eulàlia de Riuprimer amb codi postal 08505 condicionat a
l’acompliment de tot l’establert en l’Ordenança municipal reguladora del mercat de
venta no sedentària de Roda de Ter sobretot pel que fa a l’article 19 de drets i
obligacions.
SEGON.- INFORMAR a la interessada de que el termini de concessió és fins a la
resolució del nou procediment de concessió de parades.

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

TERCER.- INFORMAR a la interessada de que el sistema de pagament de les taxes
municipals que s’estableixen a l’Ordenança Fiscal vigent corresponent és mensual i es
fa el càrrec per domiciliació bancària cada primer dijous de mes.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.4.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS
COVID19 PER DONAR SUPORT A LES EMPRESES DE RODA DE TER I LA SEVA
CONVOCATÒRIA
A Roda de Ter existeix un reduït teixit empresarial, majoritàriament en format de
petita i mitjana empresa. És voluntat de l’Ajuntament de Roda de Ter estar al seu
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costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora
que se n'impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l'entorn i el medi
ambient.
A principi de març del 2020, va estar reconeguda com a pandèmia global la malaltia
per coronavirus (COVID 19), que va derivar en la declaració de l'estat d'alarma,
mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020, per a la gestió de la
situació de crisi sanitària que va provocar.
Aquesta pandèmia està afectant d'una manera molt intensa el sector empresarial,
arribant pràcticament a la seva paralització. Aquesta situació, difícil per a tothom,
s'agreuja en el cas de les empreses més petites i els professionals autònoms que
tenen menys recursos que d'altres per fer-hi front.
Davant d'aquesta situació de disminució dràstica de l’activitat econòmica, inclús de
tancament, que la crisi sanitària del COVID-19 ha provocat cal donar suport a les
empreses i donar especialment resposta a aquelles empreses obligades al tancament
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Roda de Ter, té la responsabilitat de reactivar la
seva economia i d'enfortir el sectors i d'impulsar actuacions per donar resposta als
grans reptes empresarials, acompanyar en la transformació digital, posar les
empreses al centre dels plans del poble.
Amb aquestes bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses
que estan patint a dia d’avui les conseqüència de la COVID-19, l’Ajuntament de Roda
de Ter fa palès el seu compromís envers la continuïtat de les empreses municipi.

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

La finalitat de les subvencions Covid-19 d'ajuts directes per a treballadors i
treballadores autònoms i empreses és donar suport a la solvència del sector privat no
financer del territori que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos
fixos.
Els requisits dels ajuts d'aquesta línia que permeten la concessió són que els
sol·licitants siguin treballadors i treballadores autònoms i empreses amb seu social a la
població.
Tanmateix, la present línia de subvencions s’emmarca en les actuacions promogudes
per l’Àrea de Promoció Econòmica finançades del Fons extraordinari per als Centres
Locals de Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona
FONAMENTS DE DRET


Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Els articles 21.1.f) i s), 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
L'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en el cas
de tractar-se d'Associacions.
El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes
públiques.

Vist l’informe de Secretaria intervenció que consta a l’expedient.
Considerant que l’òrgan competent d’aprovació de la concessió de subvencions és la
Junta de Govern Local, 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.- APROVAR les bases reguladores de les subvencions COVID19 per donar suport
a les empreses de Roda de Ter.
Segon.- CONVOCAR les subvencions recollides a les bases reguladores de les
subvencions COVID19 per donar suport a les empreses de Roda de Ter.
Tercer.- PROCEDIR a la retenció de crèdit corresponent a la despesa compromesa en la
convocatòria per valor de 20.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.231.480.02.
Quart.- PUBLICAR aquest acord i les corresponents bases i convocatòria a la BDNS, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’edictes de l’Ajuntament.

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

Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

3.5.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS
COVID19 PER DONAR SUPORT A LES EMPRESES QUE AMPLIÏN LES SEVES PLANTILLES
AMB INCORPORACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR I RESIDENTS A RODA DE
TER I LA SEVA CONVOCATÒRIA. Expedient 2244-000069-2021 (X2021001901)
A Roda de Ter existeix un reduït teixit empresarial, majoritàriament en format de
petita i mitjana empresa. És voluntat de l’Ajuntament de Roda de Ter estar al seu
costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora
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que se n'impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l'entorn i el medi
ambient.
A principi de març del 2020, va estar reconeguda com a pandèmia global la malaltia
per coronavirus (COVID 19), que va derivar en la declaració de l'estat d'alarma,
mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020, per a la gestió de la
situació de crisi sanitària que va provocar.
Aquesta pandèmia està afectant d'una manera molt intensa el sector empresarial,
arribant pràcticament a la seva paralització. Aquesta situació, difícil per a tothom,
s'agreuja en el cas de les empreses més petites i els professionals autònoms que tenen
menys recursos que d'altres per fer-hi front. Tanmateix, aquesta situació té
repercussió en els nivell d’ocupació de la població, sense que Roda de Ter sigui una
excepció.
Davant d'aquesta situació de disminució dràstica de l’activitat econòmica, inclús de
tancament, que la crisi sanitària del COVID-19 ha provocat cal donar suport a les
empreses i donar especialment resposta a aquelles empreses obligades al tancament
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Roda de Ter, té la responsabilitat de reactivar la seva
economia i d'enfortir el sectors i d'impulsar actuacions per donar resposta als grans
reptes empresarials fomentant l’ocupació que requereixen per enfortir la seva
capacitat productiva en moments essencials per a la recuperació econòmica.
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Amb aquestes bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses,
professionals i autònoms del municipi que incorporin a les seves plantilles persones
del municipi en situació d’atur l’Ajuntament de Roda de Ter fa palès el seu compromís
envers la continuïtat de les empreses individuals i associades i entitats sectorials que
formen part del seu camp d'actuació fomentant al mateix temps la contractació
laboral de persones a l’atur. La seva millora constant és la millora del servei als
consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de
la qual hem de gaudir tots plegats.
La finalitat de les subvencions Covid-19 per donar suport a les empreses que ampliïn
les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur empadronades a
Roda de Ter és el manteniment i ampliació de l’ocupació laboral de les persones
residents a Roda de Ter.
Els requisits dels ajuts d'aquesta línia que permeten la concessió són que els
sol·licitants siguin treballadors i treballadores autònoms i empreses amb seu social a la
població i amb els permisos exigibles, obligats a tancar per ordre ministerial o amb
baixada de facturació durant el període i que tinguin la intenció d’ampliar la plantilla
de l’empresa existent en el moment de sol·licitud de la subvenció en un lloc de treball.
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Tanmateix, la present línia de subvencions s’emmarca en les actuacions promogudes
per l’Àrea de Promoció Econòmica finançades del Fons extraordinari per als Centres
Locals de Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona

FONAMENTS DE DRET







Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Els articles 21.1.f) i s), 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
L'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en el cas
de tractar-se d'Associacions.
El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes
públiques.

Vist l’informe de Secretaria intervenció que consta a l’expedient.
Considerant que l’òrgan competent d’aprovació de la concessió de subvencions és la
Junta de Govern Local, 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:
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Primer.- APROVAR les bases reguladores de les subvencions COVID19 per donar suport
a les empreses que ampliïn les seves plantilles amb incorporació de persones en
situació d’atur i residents a Roda de Ter.
Segon.- CONVOCAR les subvencions recollides a les bases reguladores de les
subvencions COVID19 per donar suport a les empreses que ampliïn les seves plantilles
amb incorporació de persones en situació d’atur i residents a Roda de Ter.
Tercer.- PROCEDIR a la retenció de crèdit corresponent a la despesa compromesa en la
convocatòria per valor de 20.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
06.231.480.02.
Quart.- PUBLICAR aquest acord i les corresponents bases i convocatòria a la BDNS, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’edictes de l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
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4.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són 19.50h, 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

