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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
JGL2021000020
Sessió Ordinària
28 de setembre de 2021
18:40 – 19:00 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 acctal. (RDGAL 22/06/2021):

Teresa Torrents Rifà

Han Excusat la seva absència: Núria Arrébola Gómez

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de
Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

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

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2021
2.- GOVERNACIÓ
2.1.- APROVACIO DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR DUES PLACES DE
VIGILANT MUNICIPAL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
2.2.- CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 14 DE
SETEMBRE DE 2021 RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE VACANCES DE LA TREBALLADORA
S. GONZALEZ
3.- HISENDA
3.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RODA DE
TER I L'ASSOCIACIÓ FAMO PER LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ RELATIVA AL CONCURS DE
FOTOGRAFIA I VÍDEO SELFIE-AUTORETRAT 2021 EXP. 2244-000068-2021
(X2021001821)
3.2.- APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 3.000,00 EUROS
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4.- URBANISME
4.1.- DECLARACIO INTERES MUNICIPAL OBRES PAPA JOAN XXIII 9 06092021
4.2.- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES AL C/ CREU DE
CODINES 22. EXP. 2410-000050-2021 (X2021001512)
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE
2021
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
2.0.- GOVERNACIÓ
2.1.- ACORD REALTIU A L’APROVACIO DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR
DUES PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE.
Vista l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2019, aprovada en
el Ple del 29 de gener de 2019 i publicada al BOPP del 6 de febrer de 2019, al DOGC del
12 de febrer de 2019, de la que se n’ha donat trasllat a la Delegació del Govern a
Catalunya.
Atenent a l’acord del Ple de 21 de setembre de 2021, pel qual es procedeix a la
correcció de l’error material de l’acord el Ple de 29 de gener de 2019 esmenant de
l’Oferta Pública d’Ocupació de 2019 la categoria professional de les places de vigilant,
les quals corresponen al grup AP.

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

Contemplant l’Oferta Pública d’Ocupació de 2019 les següents places:
Plaça: Vigilant municipal
Nombre: 2
RFuncionari de carrera
Escala: Administració especial
Subescala: Auxiliar de policia / Vigilant municipal
Grup: AP
Complement de destí: 12
Complement específic: 10.943,94€
Forma de selecció: concurs-oposició, torn lliure
Considerant que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar
en sessió de data 4 de febrer de 2020 les bases generals reguladores dels processos
selectius ordinaris, per a la cobertura de les places i llocs de treball de personal
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funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roda de Ter i examinat el contingut de les bases
específiques que han de regir el procés de selecció per la cobertura de dues places de
vigilant municipal coma funcionaris de carrera i de conformitat amb l'article 21.1.g) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
De conformitat amb la resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de 2020 de delegació de
competències a la Junta de Govern Local publicada al BOPB de 5 d’agost de 2020, la
Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. APROVAR les bases específiques que han de regir el procés selectiu per la
cobertura de les dues places de vigilant municipal com a funcionaris de carrera,
incloses a l’oferta pública d’ocupació de 2019.
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la cobertura de les següents places
incloses a l’Oferta Pública d’ocupació de 2019:
Plaça: Vigilant municipal
Nombre: 2
RFuncionari de carrera
Escala: Administració especial
Subescala: Auxiliar de policia / Vigilant municipal
Grup: AP
Complement de destí: 12
Complement específic: 10.943,94€
Forma de selecció: concurs-oposició, torn lliure
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,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.

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

Quart. PUBLICAR l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual
constaran les dades que estableix l'article 76 del Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
2.2.- CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 14 DE
SETEMBRE DE 2021 RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE VACANCES DE LA TREBALLADORA
S. GONZALEZ
Per acord de la Junta de Govern Local del 14 de setembre de 2021, es va aprovar la
modificació en el pla de vacances de l'any 2021 sol·licitada per Susana González
Ibáñez. Havent-se detectat un error material en aquest acord atès que la data
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d’incorporació no ha de ser el dia 9 d’octubre, sinó l’10 d’octubre d’acord amb el
calendari aprovat.
Considerant que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes de conformitat amb els articles 40 i 109 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. RECTIFICAR l’error material que consta en l’acord de la Junta de Govern Local
de 14 de setembre de 2021, en els següents termes:
On deia:
Primer.- APROVAR LA MODIFICACIÓ en el pla de vacances de l'any 2021 sol·licitada
per Susana González Ibáñez, de l’1 de setembre al 8 d’octubre. I la seva
reincorporació a partir del 9 d’octubre.
Ha de dir:
Primer.- APROVAR LA MODIFICACIÓ en el pla de vacances de l'any 2021 sol·licitada
per Susana González Ibáñez, de l’1 de setembre al 8 d’octubre. I la seva
reincorporació a partir del 10 d’octubre.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i als representants de Personal.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents

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

3.0.- HISENDA
3.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RODA
DE TER I L'ASSOCIACIÓ FAMO PER LA GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ RELATIVA AL
CONCURS DE FOTOGRAFIA I VÍDEO SELFIE-AUTORETRAT 2021 EXP. 2244-0000682021 (X2021001821)
ANTECEDENTS DE FET
Atès que aquest ajuntament té entre els seus objectius de foment de les activitats
culturals en el terme municipal que permetin consolidar esdeveniment culturals de
referència a la localitat, la promoció de la cultura a través de la difusió de l’obra dels
autora locals i la promoció d’espais de creació artística i cultural que fomentin
activitats en que puguin participar d’artistes emergents.
Atès que consta en el pressupost municipal de l’any 2021 de l’Ajuntament de Roda de
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Ter l’aplicació pressupostària 04.334.48000 amb el concepte de subvencions entitats
culturals en la que es preveu, en el centre de cost 0428, amb el concepte Festival
Audiovisual Miquel Obiols (FAMO), un import de 2.000,00 euros.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb l’Associació Festival Audiovisual
Miquel Obiols (FAMO) que consta a l’expedient mitjançant el qual es concedeix la
quantitat anual de 2.000€ de subvenció per al 2021 als participants en el CONCURS DE
FOTOGRAFIA i VÍDEO SELFIE-AUTORETRAT 2021, en el marc del 9è Festival Audiovisual
Miquel Obiols de Roda de Ter i Les Masies de Roda.
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.
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
L’article 12 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, defineix a
les entitats col·laboradores com aquelles que, actuant en nom i per compte de l'òrgan
concedent amb caràcter general relacionats amb la subvenció, lliuri i distribueixi els
fons públics als beneficiaris quan així s'estableixi en les bases reguladores, o col·labori
en la gestió de la subvenció sense que es produeixi el previ lliurament i distribució dels
fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu patrimoni.
L’Associació Festival Audiovisual Miquel Obiols (FAMO) com entitat col·laboradora ha
de donar degut compliment als requisits i obligacions establerts als articles 13 i 15 de
la llei general de subvencions.

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

El contingut del conveni que s’aprova s’adequa als requisits establerts a l’article 16 de
la llei general de subvencions i 47 i següents de la llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic del sector públic.
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 vist que les bases del CONCURS DE FOTOGRAFIA i VÍDEO SELFIEAUTORETRAT 2021, en el marc del 9è Festival Audiovisual Miquel Obiols de Roda de
Ter i Les Masies de Roda donen degut compliment a l’article 24 de la citada norma.
L’article 30 de la llei general de subvencions determina la forma de justificació de la
subvenció i definint-lo com un acte obligatori del beneficiari i obligant a acreditar les
despeses mitjançant factures i altres documents de valor probatori. Així mateix aquest
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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.
L’article 34 de la mateixa llei, estableix que el pagament de la subvenció es realitzarà
prèvia justificació del beneficiari de la realització de l’activitat o projecte.
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 l’Associació Festival Audiovisual Miquel Obiols (FAMO) que consta a
l’expedient per la gestió de la subvenció relativa al concurs de fotografia i vídeo selfieautoretrat 2021.

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

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per import de 2.000,00 euros a favor de
l’Associació Festival Audiovisual Miquel Obiols (FAMO), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària l’aplicació pressupostària 04.334.48000, centre de cost 0428, del vigent
pressupost municipal.
Tercer. RECONEIXER L’OBLIGACIÓ de pagament del total de la subvenció concedida,
per import de 2.000,00 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 efectuada per l’entitat col·laboradora en els termes establerts en la clàusula
segona apartat B. 6 del conveni i la normativa d’aplicació, la qual s’haurà de presentar
obligatòriament abans del dia 31 d’octubre de 2021.
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.
- Documents justificatius dels 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.
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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).

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
3.2.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 3.000,00
EUROS
Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i
confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.
I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal
vigent, i el Decret de 16 de juny de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta els següent ACORD:

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

ÚNIC. Aprovar les factures següents:
- factura núm. 2019/487 de data 16/09/2021 presentada per Consell Comarcal, NIF
P5800015I, corresponent a llibres i activitats , per un import de 4.789,10 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.467.00
- factura núm. 2021 de data 10/09/2021 presentada per Marc Manubens Mayans , SL.,
NIF 77309636N corresponent a reforma de sota les grades pavelló per fer magatzem,
per un import de 3.267,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.151.22706.
- factura núm. 2021102 de data 01/09/2021 presentada per Matias Torrent , SL., NIF
B61595765 corresponent a reparar i col·locar parquet, per un import de 11.710,53
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.3231.622.01.
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-Factura núm 38 de data 06-09-2021 presentada per Pasve 2015, SC, NIF. J55235816,
corresponent al servei de socorrisme del mes de Agost, per un import de 4.632,49
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.341.213.02.
-Liquidació gestió d’ajust per subministrament energètic, NIF P0800147A,
corresponent gestió d’ajuts per subministraments energètics per un import de
3.041,80 euros , amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.467.00.
- factura núm. 216,2021 de data 20/09/2021 presentada per Montmany, NIF
B65983652, corresponent a manteniment piscines 2021 , per un import de 6.042,74
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.342.213.02
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
4.0.- URBANISME
4.1.- DECLARACIO INTERES MUNICIPAL OBRES PAPA JOAN XXIII 9 06092021
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 08/06/2021 (registre entrada E2020003641), Maria del
Carmen Guillen Ojeda ha formalitzat la comunicació prèvia d’obres en aquest
ajuntament, amb la finalitat de rehabilitar la façana de l’habitatge situat a la finca del
carrer Papa Joan XXIII número 9 d’aquest municipi, expedient 2410-000046-2021
(X2021001393).
L’expedient ha estat informat favorablement per l’arquitecta tècnica municipal.

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

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).
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1.- CPISR-1 C Teresa Torrents Rifà (Secretaria acctal.), 13/10/2021 22:01
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT) (Alcalde), 14/10/2021 08:15

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. DECLARAR les obres de rehabilitar la façana de l’habitatge situat a la finca del
carrer Papa Joan XXIII número 9 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. L’esmentada comunicació prèvia d’obres es pot acollir, previ els tràmits
oportuns, a la subvenció que ve regulada per l’ordenança dels ajuts per a la
rehabilitació de façanes.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord al titular de la comunicació prèvia i a tots els
interessats en el procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
4.2.- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES AL C/ CREU DE
CODINES N. 22. EXP. 2410-000050-2021 (X2021001512)
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 18/06/2021 (registre entrada E2020003948), Joan
Quintana i Banús ha formalitzat la comunicació prèvia d’obres en aquest ajuntament,
amb la finalitat de rehabilitar la façana de l’habitatge situat a la finca del carrer Creu de
Codines número 22 d’aquest municipi, expedient 2410-000046-2021 (X2021001393).
L’expedient ha estat informat favorablement per l’arquitecta tècnica municipal.
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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).
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1.- CPISR-1 C Teresa Torrents Rifà (Secretaria acctal.), 13/10/2021 22:01
2.- ROGER COROMINAS BERLOSO (TCAT) (Alcalde), 14/10/2021 08:15

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. DECLARAR les obres de rehabilitar la façana de l’habitatge situat a la finca del
carrer Creu de Codines número 22 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. L’esmentada comunicació prèvia d’obres es pot acollir, previ els tràmits
oportuns, a la subvenció que ve regulada per l’ordenança dels ajuts per a la
rehabilitació de façanes.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord al titular de la comunicació prèvia i a tots els
interessats en el procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels presents
5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha
No havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió quan són 19.10h, de
tot el que jo, la Secretària, en dono fe i lliuro aquesta acta, amb el vistiplau de
l’Alcalde.
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