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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
JGL2021000005
Sessió Ordinària
9 de febrer de 2021
18:30 – 18:47 hores
TELEMÀTICA (Plataforma zoom) de conformitat amb les
previsions de l’art. amb les previsions de l’article 46.3 de
la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Règim Local (LRBRL).

Hi assisteixen:
Alcalde:
Tinents d’Alcalde:

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

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

Núria López Rodríguez

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

Ordre del dia:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 2 de febrer de 2021
2.- HISENDA
2.1.- Proposta d’aprovació de factures d’import superior a 3.000€.
3.- URBANISME
3.1.- Proposta d'acord de concessió de llicència d'obres a l'AV. MIQUEL MARTÍ I POL - C/
RAFAEL DE CASANOVA - C/ SARSANEDES MARONDON - C/ DELS MUNTS. EXP. 2436000031-2018 (X2018000833)
4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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:
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Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2021
Resultat: aprovada per unanimitat

2.0.- HISENDA
2.1.- ACORD RELATIUA 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. 2020/0387 de data 30/12/2020 presentada per Arts Managers, SL , NIF
B60731767, corresponent a indemnització per la cancel·lació de l’actuació del grup
Loca Histeria el dia 25 de setembre de 2020, per un import de 3.025,00 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 04.338.22609.

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

- factura núm. 2021/015 de data 04/01/2021 presentada per Consorci per la gestió de
residus urbans Osona, NIF P0800049I, corresponent a tractament de fracció resta al
CTR, per un import de 3.467,47 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
05.1621.22799.
- factura núm. 001.-2021 de data 29/01/2021 presentada per Jaume Casals Esojo, NIF
33940829M, corresponent a consultoria tècnica de virtualització de sistemes, per un
import de 3.726,43 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.920.22707.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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3.0.- URBANISME
3.1.- ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES A L'AV. MIQUEL MARTÍ I POL - C/ RAFAEL DE
CASANOVA - C/ SARSANEDES MARONDON - C/ DELS MUNTS. EXP. 2436-000031-2018
(X2018000833)
Vista la sol·licitud de Nedgia Catalunya, SA, per realitzar la construcció de la xarxa de
gas natural per a la connexió a la planta de tractaments de purins del terme municipal
de l’Esquirol, i amb número d’expedient 3043-000008-2020 (X2020001306)).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal emès el 30 de setembre de
2020.
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
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La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR a Nedgia Catalunya, SA, llicència d’obres per la construcció de la
xarxa de gas natural per a la connexió a la planta de tractaments de purins del terme
municipal de l’Esquirol que circula dins de l’àmbit del municipi de Roda de Ter i que
afecta l’avinguda Miquel Martí i Pol, el carrer Rafael de Casanova, el carrer Sarsanedes
Marondo i el carrer dels Munts, 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.
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5. Previ al començament de les obres caldrà comunicar-ho al Servei de Vigilants
Municipals per tal de que indiqui la senyalització a col·locar, així com establir els
horaris en què es podrà tallar la via pública, en cas de que fos necessari.
6. Abans de procedir al tapat de les rases caldrà comunicar-ho als Serveis Tècnics
Municipals per tal de que procedeixin a realitzar visita d’inspecció.
7. La present llicència s’entendrà concedida únicament als efectes municipals, sense
perjudici dels altres permisos, tan d’organismes oficials com de propietaris
particulars que es puguin necessitar.
Segon. ESTABLIR els següents terminis de vigència de la llicència: 6 mesos per l’inici de
les obres i 1 any per a la seva finalització.
Tercer. APROVAR la liquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per un import de 5.864,57 €, i de taxa per tramitació de llicències
urbanístiques per un import de 879,69 €.
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
4.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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4.1.- ACORD RELATIU A LES BASES REGULADORES DEL CONCURS – OPOSICIÓ PER A
LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL. EXP. 1458-000008-2020 (X2020001788)
Vista la necessitat de crear una borsa per contractar personal per a la brigada
municipal amb caràcter laboral temporal, per tal de cobrir programes de subvencions,
acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions de titulars, per la substitució de
vacant del lloc de treball i fins la seva cobertura definitiva, i qualsevol vacant de la
plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Roda de Ter.
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:
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Primer. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria de Borsa de treball de
personal per a la brigada municipal amb caràcter laboral temporal.
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la creació d’una borsa de treball de
personal per a la brigada municipal amb caràcter laboral temporal, pel procediment
d’oposició lliure, amb caràcter temporal ja sigui per substitucions, places conjunturals
o places vacants fins a la provisió reglamentària de la plaça.
Tercer. PUBLICAR la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases
reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, això com un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
No havent-hi altres assumptes l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 18:47 h de tot el que
jo, la secretària, en dono fe amb el vistiplau de l’Alcalde.

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

L’alcalde

La secretària-interventora

