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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL DIA EL DIA EL DIA EL DIA 24 de setembre de 200924 de setembre de 200924 de setembre de 200924 de setembre de 2009. NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO  2009/20 2009/20 2009/20 2009/20....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 24 de setembre de 2009, essent les 17:35 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí 
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata. La regidora Sra. Marta Pujol i 
Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de 
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, 
Sra. Montserrat Justribó Parra. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
 
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Aprovació acta dia 9 de setembre de 2009 
 
2.- Aprovació dels convenis per al finançament del cobriment del torrent de 
Santa Agnès 
 
3.- Contractació de les obres d'execució del Projecte de drenatge i arranjament 
d'un torrent des del sector SPR-3 fins el riu Mogent a Santa Agnès de 
Malanyanes 
 
4.- Contractació de l'execució de les obres del Parc Fluvial del Mogent, tram 
subestació elèctrica 
 
5.- Contractació de les obres d'execució del Projecte d'urbanització del carrer 
Nogueres, tram "A" a la zona esportiva del sector SPR-3 
 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
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6.- Aprovació de la certificació quarta de Bigas Grup de l'obra del FEIL de la 
Rambla Mestre J. Torrents 
 
7.- Aprovació de la certificació primera de AMSA de l'obra del FEIL de 
l'aparcament de la zona esportiva. 
 
8.- Aprovació certificació 3 d'Abolafio Construccions de l'obra del FEIL del Carrer 
Font del Cargol 
 
9.- Aprovació certificació 2 de SECE SA de l'obra del FEIL de l'Enllumenat Públic 
de la Torreta 
 
10.- Aprovació de la certificació tercera de Construcciones y Rebajes Árids SA de 
l'obra del FEIL del Carrer Granada 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
 
11.- Atorgament d'ajuts i beques escolars pel curs 2009-2010 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
     
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1.---- Aprovació acta dia 9 de setembre de 2009 Aprovació acta dia 9 de setembre de 2009 Aprovació acta dia 9 de setembre de 2009 Aprovació acta dia 9 de setembre de 2009    
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 9 de setembre de 2009, el qual va 
estar adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels 
membres sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots 
els assistents. 
    

2.2.2.2.---- Aprovació dels convenis per a Aprovació dels convenis per a Aprovació dels convenis per a Aprovació dels convenis per al finançament del cobriment del torrent l finançament del cobriment del torrent l finançament del cobriment del torrent l finançament del cobriment del torrent 
de Santa Agnèsde Santa Agnèsde Santa Agnèsde Santa Agnès    

 
Abans de debatre i examinar el present punt de l’ordre del dia, el regidor Sr. 
Jordi Fortí, s’absenta de la sessió per quan manifesta la seva voluntat d’abstenir-
se per motius de parentiu amb una de les parts d’un dels convenis. 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, l’aprova. 
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Atès que durant la tramitació per a l’aprovació del projecte d’urbanització del 
sector SPR-3 “Est Santa Agnès” els tècnics municipals van informar la necessitat 
d’executar l’obra de canalitzar les aigües pluvials que desembocaven a un 
torrent procedents en part del sector esmentat i d’altra d’una zona urbana 
coneguda amb el nom d’adjacents de Jaume Cuyàs.  
 
Atès que aquestes aigües conduïdes continuaven per les unitats d’actuació 
número 13a, 13b i 14, i després per sòl no urbanitzable fins arribar al riu 
Mogent. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès considera necessari resoldre de 
manera conjunta el drenatge d’aigües pluvials del poble així com les actuacions 
urbanístiques que s’estan duent a terme sobre l’esmentat torrent, en execució 
del Pla General, que han urbanitzat i impermeabilitzat el sector SPR-3, els 
Adjacents de Jaume Cuyàs, la UA-13a i la UA 14, així com la futura urbanització 
de la UA-13b. 
 
Atès que per acord de Junta de Govern Local, en sessió de data 18 d’octubre de 
2006, es va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el projecte anomenat 
“Projecte d’Obra de drenatge i arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 
fins al riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes” amb un pressupost de 
contracta de 389.261,88 €, redactat pel Sr. Carles Ruiz Sòria, enginyer tècnic 
d’obres públiques de DTEC despatx tècnic de col·laboradors en enginyeria i 
arquitectura S.L., que dóna solució a la problemàtica esmentada.  
 
Atès que l’article 45.1 apartat b) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme , estableix que és un deure 
dels propietaris en sòl urbanitzable delimitat (sòl urbanitzable programat segons 
el PGO de la Roca del Vallès) costejar i, si s’escau, executar les infraestructures 
de connexió amb els sistemes urbanístics generals exteriors a l’actuació 
urbanística i les obres per a l’ampliació o el reforçament d’aquests sistemes que 
siguin necessaris com a conseqüència de la magnitud de l’actuació, d’acord 
amb les determinacions del planejament urbanístic general.  
 
Atès que l’article 114.1 a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, estableix que la totalitat de les 
despeses d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels 
projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al 
polígon d’actuació urbanística, van a càrrec de les persones propietàries.   
 
Atès que l’article 122 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, permet que quan determinada 
infraestructura sigui necessària per al desenvolupament de diversos polígons 
d’actuació urbanística, o diversos sectors o subsectors, aquesta bé es pot 
executar quan s’executin cadascú dels diferents sectors o polígons d’actuació, o 
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bé el planejament urbanístic general pot delimitar un àmbit d’actuació 
urbanística comú als mers efectes de garantir llur participació en l’execució de 
l’esmentada infraestructura.  
 
L’apartat 2 de l’esmentat article 122 estableix que en el cas que les obres no 
siguin executades per cadascun dels sectors o polígons d’actuació implicats, 
correspondrà a l’administració l’execució de les esmentades obres a càrrec dels 
mateixos.  
 
Atès que en dates 22/02/07 i 04/02/08 els Enginyers Municipals han emès 
informes sobre la distribució dels costos d’execució del projecte esmentat. 
 
Atès que s’han signat 4 convenis urbanístics entre els propietaris dels sectors i 
l’Ajuntament els quals són:  
 

1. Data 12/03/07 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
l’INCASOL (UA-14) 

2. Data 04/02/08 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
MED GROUP S.L. (SPR-3) 

3. Data 04/02/08 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
Salvador Amat Cañas (UA-13a) 

4. Data 03/07/09 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
Construccions Clascà S.L., STONEKLASS S.L., Teresa Fortí Vilà i Paulino 
Fortí Vilà (UA-13b) 

 
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i 
de procediment administratiu comú autoritza a l’administració a subscriure 
convenis. 
 
Atenent l’article 110 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb l’article 120 i ss del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme.  
 
Atenent el principi de publicitat previst en els articles 8.3 i 98.4 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'urbanisme, en relació amb els articles 84 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, i l’article 11 
del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
Regós de la Llei del Sòl.  
 
Atenent l’article 53.1 s) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 21.1 j) 
de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
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Atenent la competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836/07 de 
data 06 de juliol de 2007. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa: 
    
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- APROVAR el text dels convenis urbanístics signats: 
 

1. Data 12/03/07 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
l’INCASOL (UA-14) 

2. Data 04/02/08 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
MED GROUP S.L. (SPR-3) 

3. Data 04/02/08 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
Salvador Amat Cañas (UA-13a) 

4. Data 03/07/09 conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
Construccions Clascà S.L., STONEKLASS S.L., Teresa Fortí Vilà i Paulino 
Fortí Vilà (UA-13b) 

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- SOTMETRE el text del conveni a informació pública durant un termini 
de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, 
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i en la pàgina web municipal 
www.laroca.cat . 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- DURANT aquest termini es poden realitzar quantes al·legacions 
s’estimin pertinents. En el cas que hi haguessin al·legacions l’òrgan que va 
negociar el conveni elaborarà la proposta de text definitiu, del qual es donarà 
vista als interessats, per a que en un termini de quinze dies s’accepti o realitzin 
les objeccions que estimin convenients.  
 
Si no es presentessin al·legacions el text del conveni signat s’entendrà com a 
text definitiu, i per tant aprovat definitivament.  
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Comunicar el present acord als interessats. 
    
Finalitzat el present punt de l’ordre del dia el regidor Sr. Jordi Fortí es 
reincorpora a la sessió. 
    

3.3.3.3.---- Contractació de les obres d'execució del Projecte de drenatge i  Contractació de les obres d'execució del Projecte de drenatge i  Contractació de les obres d'execució del Projecte de drenatge i  Contractació de les obres d'execució del Projecte de drenatge i 
arranjament d'un torrent des del sector SPRarranjament d'un torrent des del sector SPRarranjament d'un torrent des del sector SPRarranjament d'un torrent des del sector SPR----3 fins el riu Mogent a Santa 3 fins el riu Mogent a Santa 3 fins el riu Mogent a Santa 3 fins el riu Mogent a Santa 
AgnèsAgnèsAgnèsAgnès de Malanyanes de Malanyanes de Malanyanes de Malanyanes    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
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El Cap de l’Àrea de Territori ha informat de la necessitat de contractar les obres 
d’execució del Projecte de drenatge i arranjament d’un Torrent des del sector 
SPR-3 fins al riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes, tota vegada que aquest 
Projecte està aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 18/10/2006.  
 
Les obres consisteixen en la canalització i arranjament del torrent que recull les 
aigües pluvials corresponents a la conca que ocupen els sectors urbanitzats del 
SPR-3, adjacents al c. Jaume Cuyàs, i les unitats d’actuació 13a, 13b i 14 
creuant la Ctra. BV-5105 ( Avinguda Gaudí) i fins al riu Mogent.  
 
El projecte pretén solucionar la problemàtica de la inundabilitat dels diferents 
sectors urbanitzats,  millorant la secció hidràulica dels trams que tenien 
acumulació d’aigua als camps. 
 
S’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules econòmico-administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, que estableixen les condicions que han 
de regir per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment 
proposat és el procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els articles 96 
i 128 de la Llei de contractes del sector públic, als efectes de reducció de 
terminis, donat que paral·lelament l’Incasol està realitzant obres en el mateix 
sector i aquestes comparteixen el mateix sistema hidràulic per la qual cosa s’ha 
de fer la connexió dels serveis abans de que l’Incasol finalitzi les seves obres. 
  
El valor estimat del contractes és de 281.992,09euros, IVA exclòs, i 45.118,79 
euros corresponent al 16% d’IVA. El termini d’execució previst és de quatre 
mesos. 
 
Consta a l’expedient la retenció de crèdit corresponent, així com la fiscalització 
prèvia, segons la qual existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 02 432 
627 “Col·lector SPR 3” de l’exercici 2009.  
 
Vist l’informe favorable de data 18/09/09 que emet  Secretaria-Intervenció 
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a 
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
 
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
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ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació 
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del 
Projecte de drenatge i arranjament d’un Torrent des del sector SPR-3 fins al riu 
Mogent a Santa Agnès de Malanyanes i convocar la corresponent licitació. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regiran aquesta contractació. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Autoritzar, per la quantia màxima de 281.992,09euros, IVA exclòs, amb 
càrrec a la partida 02 432 627 “Col·lector SPR 3” de l’estat de despeses del 
Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009.  
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona i en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies 
naturals els interessats puguin presentar les proposicions que considerin 
pertinents. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei 
corresponent. 
    

4.4.4.4.---- Contractació de l'execució de les obres del Parc Fluvial del Mogent, tram  Contractació de l'execució de les obres del Parc Fluvial del Mogent, tram  Contractació de l'execució de les obres del Parc Fluvial del Mogent, tram  Contractació de l'execució de les obres del Parc Fluvial del Mogent, tram 
subestació elèctricasubestació elèctricasubestació elèctricasubestació elèctrica    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
El Cap de l’Àrea de Territori ha informat de la necessitat de contractar les obres 
d’execució de l’ordenació del tram corresponent a la subestació elèctrica del 
Parc Fluvial del Mogent, tota vegada que aquest Projecte ha estat aprovat 
definitivament.  
 
Les obres estan conformades amb diversos paviments, amb la plantació 
d’espècies vegetals en la resta dels espais. Les obres es complementen amb la 
instal·lació d’enllumenat púbic i el rec per la plantació. Una vegada executades 
permetran l’ús per a la mobilitat amb prioritat peatonal i l’activitat a l’aire lliure 
pròpia d’un parc. 
 
S’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules econòmico-administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, que estableixen les condicions que han 
de regir per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment 
proposat és el procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els articles 96 
i 128 de la Llei de contractes del sector públic, als efectes de reducció de 
terminis, donat que part de l’actuació contempla un important volum de 
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jardineria i l’època de plantació es troba entre la tardor i l’hivern, motiu pel qual 
cal iniciar les obres el mes aviat possible. 
  
El valor estimat del contractes és de 629.741,38 euros, IVA exclòs, i 100.758,62 
euros corresponent al 16% d’IVA. El termini d’execució previst és de quatre 
mesos. 
 
Consta a l’expedient la retenció de crèdit corresponent, així com la fiscalització 
prèvia, segons la qual existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 02 432 
611 “Parc Fluvial tram subestació”, de l’exercici 2009.  
 
Vist l’informe favorable de data 18/09/09 que emet  Secretaria-Intervenció 
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a 
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
 
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació 
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del 
projecte Parc Fluvial del Mogent tram subestació elèctrica i convocar la 
corresponent licitació. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de 
Prescripcions tècniques que regiran aquesta contractació. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Autoritzar, per la quantia màxima de 629.741,38 euros, IVA exclòs, 
amb càrrec a la partida 02 432 611 “Parc Fluvial tram subestació”, de l’estat de 
despeses del Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009.  
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona i en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies 
naturals els interessats puguin presentar les proposicions que considerin 
pertinents. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei 
corresponent. 
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5.5.5.5.---- Contra Contra Contra Contractació de les obres d'execució del Projecte d'urbanització del ctació de les obres d'execució del Projecte d'urbanització del ctació de les obres d'execució del Projecte d'urbanització del ctació de les obres d'execució del Projecte d'urbanització del 
carrer Nogueres, tram "A" a la zona esportiva del sector SPRcarrer Nogueres, tram "A" a la zona esportiva del sector SPRcarrer Nogueres, tram "A" a la zona esportiva del sector SPRcarrer Nogueres, tram "A" a la zona esportiva del sector SPR----3333    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
El Cap de l’Àrea de Territori ha informat de la necessitat de contractar les obres 
d’execució del Projecte d’urbanització del carrer Nogueres, tram “A” a la zona 
esportiva del sector SPR-3, tota vegada que aquest Projecte ha estat aprovat 
definitivament.  
 
Consisteixen en l’execució de la pavimentació i asfaltat del carrer per tal de 
concloure la urbanització del mateix, que ja està urbanitzat en una part. 
Aquestes obres acabaran de consolidar la xarxa viaria del sector SPR-3 i la U.A.-
13a que restaven sense executar. 
 
Una vegada executades permetran el seu ús definitiu per a pas rodat de vehicles 
i de persones per tot el carrer nogueres, no marcant cap límit entre el sector 
SPR-3 i la resta del poble.   
 
S’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules econòmico-administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, que estableixen les condicions que han 
de regir per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment 
proposat és el procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent d’acord 
amb els articles 96 i 128 de la Llei de contractes del sector públic, als efectes de 
reducció de terminis, atès que una part del sector SPR-3 es troba urbanitzat i 
recentment s’ha obert al transit rodat de vehicles, resulta convenient escorçar 
els terminis d’execució per raons de seguretat del trànsit, per tal que 
l’estructura viària funcioni en condicions de seguretat i qualitat, complint així 
amb les previsions del conveni signat amb els propietaris del sector.  
 
El valor estimat del contractes és de 157.080,00 euros, IVA exclòs, i 25.132,80 
euros corresponent al 16% d’IVA. El termini d’execució previst és de tres mesos. 
 
Consta a l’expedient la retenció de crèdit corresponent, així com la fiscalització 
prèvia, segons la qual existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 02 432 
60060 “Carrer Nogueres Tram SPR 3” de l’exercici 2009.  
 
Vist l’informe favorable de data 18/09/09 que emet  Secretaria-Intervenció 
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a 
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

 10 

de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment negociat sense 
publicitat, tramitació urgent,  per contractar les obres les obres d’execució del 
Projecte d’urbanització del carrer Nogueres, tram “A” a la zona esportiva del 
sector SPR-3.     
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de 
Prescripcions tècniques que regiran aquesta contractació. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Autoritzar, per la quantia màxima de 157.080,00 euros, IVA exclòs, 
amb càrrec a la partida 02 432 60060 “Carrer Nogueres Tram SPR 3” de l’estat 
de despeses del Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
2009.  
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Convidar a tres empreses capacitades perquè en el termini que s’indiqui 
en la corresponent invitació presentin ofertes per la realització de l’objecte de la 
contractació. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei 
corresponent. 
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

6.6.6.6.---- Aprovació de la certificació quarta de Bigas Grup de l'obra del Aprovació de la certificació quarta de Bigas Grup de l'obra del Aprovació de la certificació quarta de Bigas Grup de l'obra del Aprovació de la certificació quarta de Bigas Grup de l'obra del FEIL de la  FEIL de la  FEIL de la  FEIL de la 
Rambla Mestre J. TorrentsRambla Mestre J. TorrentsRambla Mestre J. TorrentsRambla Mestre J. Torrents    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 4 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, a nom de l’empresa BIGAS GRUP S.L.U amb NIF B-6182639, pel 
projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge 
urbà de la Rambla Mestre J. Torrents de la Roca del Vallès corresponent al mes 
d’agost per import de 28.822,07 euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 
02.511.61006 – Pacificació supressió barreres Arquitectòniques Rambla M. 
Torrents, inclosa en el Pressupost General per a 2009, aprovat definitivament 
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pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, de data de 24 d’abril de 
2009, i que va entrar en vigor el 8 de maig de 2009. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 4, a nom de BIGAS GRUP S.L.U amb 
NIF B-6182639, pel projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques 
i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J. Torrents de la Roca del Vallès 
corresponent al mes d’agost per import de 28.822,07 euros. 
  
SESESESEGONGONGONGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per 
a la seva comptabilització.  
    

7.7.7.7.---- Aprovació de la certificació primera de AMSA de l'obra del FEIL de  Aprovació de la certificació primera de AMSA de l'obra del FEIL de  Aprovació de la certificació primera de AMSA de l'obra del FEIL de  Aprovació de la certificació primera de AMSA de l'obra del FEIL de 
l'aparcament de la zona esportiva.l'aparcament de la zona esportiva.l'aparcament de la zona esportiva.l'aparcament de la zona esportiva.    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 1 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, a nom de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER SA, AMSA amb NIF 
A-17000993, pel projecte de millora de l’accessibilitat, supressió de barreres 
arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona 
esportiva (104 places) corresponent al mes d’agost per import de 118.963,97 
euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.452.622 – 
Millora accessibilitat àrea d’aparcaments zona esportiva, inclosa en el Pressupost 
General per a 2009, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària, de data de 24 d’abril de 2009, i que va entrar en vigor el 8 de 
maig de 2009. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 1, a nom de AGUSTÍ I MASOLIVER SA, 
AMSA amb NIF A-17000993, pel projecte de millora de l’accessibilitat, supressió 
de barreres arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de 
la zona esportiva (104 places) corresponent al mes d’agost per import de 
118.963,97 euros. 
  
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per 
a la seva comptabilització.  
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8.8.8.8.---- Aprovació certificació 3 d'Abolafio Construccions de l'obra del FEIL del  Aprovació certificació 3 d'Abolafio Construccions de l'obra del FEIL del  Aprovació certificació 3 d'Abolafio Construccions de l'obra del FEIL del  Aprovació certificació 3 d'Abolafio Construccions de l'obra del FEIL del 
Carrer Font del CargolCarrer Font del CargolCarrer Font del CargolCarrer Font del Cargol    
    

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 3 emesa pel Sr. Josep Barberillo Gesa, Tècnic 
director de l’obra, a nom de l’empresa Abolafio Construccions SA amb CIF B-
62752316, corresponent a les obres realitzades al mes d’agost de 2009 pel 
projecte, finançat amb el FEIL, de pacificació, supressió de barreres 
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del carrer Font del Cargol de la 
Torreta per import de 34.175,29 euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 
02.551.61001 – Pacificació supressió barreres arquitectòniques C/Font del 
Cargol, inclosa en el Pressupost General per a 2009, aprovat definitivament pel 
Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, de data de 24 d’abril de 2009, i 
que va entrar en vigor el 8 de maig de 2009. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 3, a nom d’Abolafio Construccions SA 
amb CIF B-62752316, corresponent a les obres realitzades al mes d’agost de 
2009 pel projecte, finançat amb el FEIL, de pacificació, supressió de barreres 
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del carrer Font del Cargol de la 
Torreta per import de 34.175,29 euros.. 
  
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per 
a la seva comptabilització.  
    

9.9.9.9.---- Aprovació certificació 2 de SECE SA de l'obra del FEIL de l'Enllumenat  Aprovació certificació 2 de SECE SA de l'obra del FEIL de l'Enllumenat  Aprovació certificació 2 de SECE SA de l'obra del FEIL de l'Enllumenat  Aprovació certificació 2 de SECE SA de l'obra del FEIL de l'Enllumenat 
Públic de la TorretaPúblic de la TorretaPúblic de la TorretaPúblic de la Torreta    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 2 emesa pel Sr. Josep Barberillo Gesa, Tècnic 
director de l’obra, a nom de l’empresa SECE SA amb CIF A-08001182, 
corresponent a les obres realitzades al mes de juliol de 2009 pel projecte, 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

 13 

finançat amb el FEIL, de renovació i millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic de la Torreta per import de 39.465,47 euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.432.623 – 
Renovació i millora enllumenat públic La Torreta, inclosa en el Pressupost 
General per a 2009, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària, de data de 24 d’abril de 2009, i que va entrar en vigor el 8 de 
maig de 2009. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACACACACORDSORDSORDSORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 2, a nom de l’empresa SECE SA amb 
CIF A-08001182, corresponent a les obres realitzades al mes de juliol de 2009 
pel projecte, finançat amb el FEIL, de renovació i millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic de la Torreta per import de 39.465,47 euros. 
  
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per 
a la seva comptabilització.  
    
    

10.10.10.10.---- Aprovació de la certificació tercera de Construcciones y Rebajes Árids  Aprovació de la certificació tercera de Construcciones y Rebajes Árids  Aprovació de la certificació tercera de Construcciones y Rebajes Árids  Aprovació de la certificació tercera de Construcciones y Rebajes Árids 
SA de l'obrSA de l'obrSA de l'obrSA de l'obra del FEIL del Carrer Granadaa del FEIL del Carrer Granadaa del FEIL del Carrer Granadaa del FEIL del Carrer Granada    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 3 emesa pel Sr. Josep Barberillo Gesa, Tècnic 
director de l’obra, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS SA, 
amb C.I.F. A-61736799, pel projecte, finançat amb el FEIL, de pacificació i 
supressió de barreres arquitectòniques del c/ Granada Sector La Torreta en TM 
de La Roca del Vallès relativa al mes d’agost de 2009 per import de 45.834,58 
euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 
02.511.61000 – Pavimentació Terrenys, inclosa en el Pressupost General per a 
2009, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, 
de data de 24 d’abril de 2009, i que va entrar en vigor el 8 de maig de 2009. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
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Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció deEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció deEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció deEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsls següentsls següentsls següents 
ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 3, a nom de l’empresa 
CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS SA, amb C.I.F. A-61736799, pel projecte, 
finançat amb el FEIL, de pacificació i supressió de barreres arquitectòniques del 
c/ Granada Sector La Torreta en TM de La Roca del Vallès relativa al mes d’agost 
de 2009 per import de 45.834,58 euros. 
  
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per 
a la seva comptabilització.  
    
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
    

11.11.11.11.---- Atorgament d'ajuts i beques escolars pel curs 2009 Atorgament d'ajuts i beques escolars pel curs 2009 Atorgament d'ajuts i beques escolars pel curs 2009 Atorgament d'ajuts i beques escolars pel curs 2009----2010201020102010    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
L’Ajuntament de la Roca del Vallès té com a missió vetllar i protegir la població 
que es troba en situació de risc d’exclusió, especialment, el col.lectiu d’infants, 
nois i noies en edat escolar del municipi. Per aquesta raó, l’Ajuntament fa una 
concessió anual d’ajuts d’Escola Bressol Municipal, transport escolar, material i 
llibres escolars d’educació infantil. 
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Socials, de data 18 de setembre de 2009, 
en el qual es fa proposta d’atorgament de subvencions a les sol.licituds 
presentades i que, textualment, diu:  
Ateses les sol·licituds registrades, en concepte de beques del curs escolar del 
2009-2010 en el període de convocatòria del 12 de maig al 1 de juliol,  es resol 
que s’han presentat: 
  

- 9 Sol·licituds de beques d’ Escola Bressol. 
- 46 Sol·licituds de beques de material escolar, llibres de text 

i transport escolar. 
 
Atès els criteris de barem aprovats per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en 
relació a la concessió d’ajuts i  beques escolars, i, una vegada realitzada la 
valoració per l’equip de Serveis Socials d’Atenció Primària, es proposa la següent 
distribució de beques : 
 
ESCOLA BRESSOLESCOLA BRESSOLESCOLA BRESSOLESCOLA BRESSOL    
 

N Nom 
Puntua
ció   

ESCOLA 
BRESSOL 

Despesa que en 
Representa/mes   
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% Becat 

Motiu 
denegació  

1111    J.R.AJ.R.AJ.R.AJ.R.A    10101010    98989898    
Les Les Les Les 

OrenetesOrenetesOrenetesOrenetes    163’66 163’66 163’66 163’66 € / mes / mes / mes / mes            

2222    E.Z.AE.Z.AE.Z.AE.Z.A    9999    75757575    
Les Les Les Les 

OrenetesOrenetesOrenetesOrenetes    125,25 125,25 125,25 125,25 € / mes / mes / mes / mes            

3333    AJ.A.PAJ.A.PAJ.A.PAJ.A.P    8888    75757575    
Les Les Les Les 

OrenetesOrenetesOrenetesOrenetes    125,25 125,25 125,25 125,25 € / mes / mes / mes / mes            

4444    A.R.LA.R.LA.R.LA.R.L    6666    50505050    
Les Les Les Les 

OrenetesOrenetesOrenetesOrenetes    83,50 83,50 83,50 83,50 € / mes / mes / mes / mes            
5555    I.V.SI.V.SI.V.SI.V.S    5555    25252525    La RotllanaLa RotllanaLa RotllanaLa Rotllana    48 48 48 48 €  / mes  / mes  / mes  / mes            

6666    J.R.CJ.R.CJ.R.CJ.R.C    4444    25252525    La  Rotllana La  Rotllana La  Rotllana La  Rotllana     48 48 48 48 € / mes  / mes  / mes  / mes         

7777    A.D.PA.D.PA.D.PA.D.P    0000    DENEGADADENEGADADENEGADADENEGADA    ----    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera barem barem barem barem 
econòmic i no econòmic i no econòmic i no econòmic i no 
té puntuació té puntuació té puntuació té puntuació 
SocialSocialSocialSocial    

8888    C.S.P.WC.S.P.WC.S.P.WC.S.P.W    0000    DENEGADADENEGADADENEGADADENEGADA    ----    0 0 0 0 €    

Supera barem Supera barem Supera barem Supera barem 
econòmic i no econòmic i no econòmic i no econòmic i no 
té puntuació té puntuació té puntuació té puntuació 
SocialSocialSocialSocial    

9999    I.B.LI.B.LI.B.LI.B.L    0000    DENEGADADENEGADADENEGADADENEGADA    ----    0 0 0 0 €    

Supera barem Supera barem Supera barem Supera barem 
econòmic i no econòmic i no econòmic i no econòmic i no 
té puntuació té puntuació té puntuació té puntuació 
SocialSocialSocialSocial    

 
 
 
 

LLIBRES, MATERIAL  I TRANSPORT ESCOLAR 
 
 

N AlumneAlumneAlumneAlumne    Centre EscolaCentre EscolaCentre EscolaCentre Escolar r r r     CursCursCursCurs    PuntsPuntsPuntsPunts    
Valoració Valoració Valoració Valoració 
AmpliacióAmpliacióAmpliacióAmpliació    

% % % % 
becabecabecabeca    

Concepte Concepte Concepte Concepte 
Becat Becat Becat Becat     

Despesa que en Despesa que en Despesa que en Despesa que en 
Representa/aprox.Representa/aprox.Representa/aprox.Representa/aprox.    

Motiu Motiu Motiu Motiu 
Denegació Denegació Denegació Denegació     

1111    S.H.BS.H.BS.H.BS.H.B    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    
2n 2n 2n 2n 
ESOESOESOESO    10101010    sisisisi    98989898    TransportTransportTransportTransport    122,50 122,50 122,50 122,50 €            

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext            

2222    N.E.H.Z.AN.E.H.Z.AN.E.H.Z.AN.E.H.Z.A    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P4P4P4P4    9999    nononono    75757575    

Material Material Material Material 
escolescolescolescolarararar    33,75 33,75 33,75 33,75 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

3333    S.C.RS.C.RS.C.RS.C.R    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P5P5P5P5    9999    sisisisi    98989898    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    44,10 44,10 44,10 44,10 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

4444    P.A.BP.A.BP.A.BP.A.B    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P4P4P4P4    9999    sisisisi    98989898    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    98 98 98 98 €            

5555    A.R.CA.R.CA.R.CA.R.C    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P4P4P4P4    8888    nononono    75757575    

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    33,75 33,75 33,75 33,75 €            
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MMMMaterial aterial aterial aterial 
escolarescolarescolarescolar            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

6666    F.R.CF.R.CF.R.CF.R.C    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P3P3P3P3    8888    nononono    75757575    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    33,75 33,75 33,75 33,75 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

7777    R.C.VR.C.VR.C.VR.C.V    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P4P4P4P4    8888    nononono    75757575    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    33,75 33,75 33,75 33,75 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext    88 88 88 88 €            

8888    L.V.RL.V.RL.V.RL.V.R    GRANULARIUSGRANULARIUSGRANULARIUSGRANULARIUS    P4P4P4P4    8888    nononono    75757575    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    75 75 75 75 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

9999    M.A.BM.A.BM.A.BM.A.B    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P3P3P3P3    8888    nononono    75757575    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    75 75 75 75 €            

10101010    A.BA.BA.BA.B    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    
3r  3r  3r  3r  
ESOESOESOESO    8888    nononono    75757575    TransportTransportTransportTransport    93,75 93,75 93,75 93,75 €            

11111111    K.BK.BK.BK.B    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    1r ESO1r ESO1r ESO1r ESO    8888    nononono    75757575    TransportTransportTransportTransport    93,75 93,75 93,75 93,75 €            

12121212    N.JN.JN.JN.J    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    2nESO2nESO2nESO2nESO    8888    sisisisi    98989898    TransportTransportTransportTransport    122,50 122,50 122,50 122,50 €            

13131313    R.JR.JR.JR.J    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    2nESO2nESO2nESO2nESO    8888    sisisisi    98989898    TransportTransportTransportTransport    122,50 122,50 122,50 122,50 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

14141414    S.O.PS.O.PS.O.PS.O.P    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P3P3P3P3    8888    nononono    75757575    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    33,75 33,75 33,75 33,75 €            

15151515    JC.C.FJC.C.FJC.C.FJC.C.F    
CEIP LA CEIP LA CEIP LA CEIP LA 
TORRETATORRETATORRETATORRETA    P4P4P4P4    8888    nononono    75757575    

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    

Mat. 56,25Mat. 56,25Mat. 56,25Mat. 56,25€    
Llibres75Llibres75Llibres75Llibres75€            

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext            

16161616    A.B.GA.B.GA.B.GA.B.G    
CEIP LA CEIP LA CEIP LA CEIP LA 
TORRETATORRETATORRETATORRETA    

P4P4P4P4    8888    nononono    75757575    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    

    
    
    

Mat. 56,25Mat. 56,25Mat. 56,25Mat. 56,25€    
Llib.75Llib.75Llib.75Llib.75€    

    
    
            

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext            

17171717    O.O.DO.O.DO.O.DO.O.D    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P3P3P3P3    8888    nononono    75757575        75 75 75 75 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

18181818    E.M.GE.M.GE.M.GE.M.G    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P5P5P5P5    7777    nononono    50505050    

MatMatMatMaterial erial erial erial 
escolarescolarescolarescolar    22,50 22,50 22,50 22,50 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

19191919    I.B.I.B.I.B.I.B.    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P3P3P3P3    7777    nononono    50505050    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    22,50 22,50 22,50 22,50 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

20202020    A.G.VA.G.VA.G.VA.G.V    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P5P5P5P5    7777    nononono    50505050    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    50 50 50 50 €            

21212121    L.V.M.L.V.M.L.V.M.L.V.M.    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P4P4P4P4    7777    sisisisi    98989898    

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    44,1044,1044,1044,10    €            
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Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

22222222    M.S.SM.S.SM.S.SM.S.S    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P4P4P4P4    6666    nononono    50505050    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    22,50 22,50 22,50 22,50 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext    18,7518,7518,7518,75€            

23232323    M.T.CM.T.CM.T.CM.T.C    
CEIP LA CEIP LA CEIP LA CEIP LA 
TORRETATORRETATORRETATORRETA    P5P5P5P5    5555    nononono    25252525    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    25252525€            
LliLliLliLlibres de bres de bres de bres de 

texttexttexttext            

24242424    E.M.CE.M.CE.M.CE.M.C    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P5P5P5P5    5555    nononono    25252525    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    25 25 25 25 €            

25252525    F.T.CF.T.CF.T.CF.T.C    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    
2n 2n 2n 2n 
ESOESOESOESO    5555    nononono    25252525    TransportTransportTransportTransport    

31,25 31,25 31,25 31,25 €    
    
    
            

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext            

26262626    M.V.SM.V.SM.V.SM.V.S    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES    P4P4P4P4    5555    nononono    25252525    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    11,25 11,25 11,25 11,25 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext    MMMMat. 18,75at. 18,75at. 18,75at. 18,75€            

27272727    J.M.GJ.M.GJ.M.GJ.M.G    
CEIP LA CEIP LA CEIP LA CEIP LA 
TORRETATORRETATORRETATORRETA    P4P4P4P4    5555    nononono    25252525    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    

Llib.25Llib.25Llib.25Llib.25€    
    
            

        
28282828    A.D.LA.D.LA.D.LA.D.L    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P5P5P5P5    5555    nononono    25252525    

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
text i text i text i text i 

Material Material Material Material 
Escolar Escolar Escolar Escolar     25 25 25 25 €            

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    Mat. 18,75Mat. 18,75Mat. 18,75Mat. 18,75€            

29292929    E.L.PE.L.PE.L.PE.L.P    
CEIP LA CEIP LA CEIP LA CEIP LA 
TORRETATORRETATORRETATORRETA    PPPP3333    4444    nononono    25252525    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    Llib.25Llib.25Llib.25Llib.25€            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

30303030    B.R.MB.R.MB.R.MB.R.M    CEIPCEIPCEIPCEIP MOGENT MOGENT MOGENT MOGENT    P3P3P3P3    4444    nononono    25252525    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    25 25 25 25 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext            

31313131    N.P.MN.P.MN.P.MN.P.M----AAAA    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P4P4P4P4    4444    nononono    25252525    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    25 25 25 25 €            

32323232    J.R.GJ.R.GJ.R.GJ.R.G    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    1r ESO1r ESO1r ESO1r ESO    4444    nononono    25252525    TransportTransportTransportTransport    

31,25 31,25 31,25 31,25 €    
    
            

33333333    F.R.GF.R.GF.R.GF.R.G    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    
2n 2n 2n 2n 
ESOESOESOESO    4444    nononono    25252525    TranTranTranTransportsportsportsport    31,25 31,25 31,25 31,25 €            

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    

33334444    I.M.MI.M.MI.M.MI.M.M    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P4P4P4P4    3333    nononono    ----    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    0 0 0 0 €    

    No arribaNo arribaNo arribaNo arriba    
puntuació puntuació puntuació puntuació 
mínimamínimamínimamínima    
    
        

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    

35353535    A.B.RA.B.RA.B.RA.B.R    
CEIP LA CEIP LA CEIP LA CEIP LA 
TORRETATORRETATORRETATORRETA    P5P5P5P5    3333    nononono    ----    Material Material Material Material 0 0 0 0 €    

        No arribaNo arribaNo arribaNo arriba    
puntuació puntuació puntuació puntuació 
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escolarescolarescolarescolar    mínimamínimamínimamínima    
        

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    

    No arribaNo arribaNo arribaNo arriba    
puntuació puntuació puntuació puntuació 
mínimamínimamínimamínima    
    

36363636    M.E.RM.E.RM.E.RM.E.R    CEIP MCEIP MCEIP MCEIP MOGENTOGENTOGENTOGENT    P5P5P5P5    2222    nononono    ----    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    0 0 0 0 €            
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext    

37373737    A.EMA.EMA.EMA.EM        CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P3P3P3P3    2222    nononono    ----    
Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    0 0 0 0 €    

    No arribaNo arribaNo arribaNo arriba    
puntuació puntuació puntuació puntuació 
mínima .mínima .mínima .mínima .    
        

38383838    M.EMM.EMM.EMM.EM        CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P3P3P3P3    2222    nononono    ----    
Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 

texttexttexttext    0 0 0 0 €    

    No arribaNo arribaNo arribaNo arriba    
puntuació puntuació puntuació puntuació 
mínima .mínima .mínima .mínima .    
    

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    

39393939    D.C.GD.C.GD.C.GD.C.G    
CEIP LA CEIP LA CEIP LA CEIP LA 
TORRETATORRETATORRETATORRETA    P4P4P4P4    0000    nononono    ----    

Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
barem barem barem barem 
econòmic i econòmic i econòmic i econòmic i 
no té no té no té no té 
puntuació puntuació puntuació puntuació 
SocialSocialSocialSocial 

40404040    M.M.CM.M.CM.M.CM.M.C    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    1r ESO1r ESO1r ESO1r ESO    0000    nononono    ----    TransportTransportTransportTransport    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
barem barem barem barem 
econòmic i econòmic i econòmic i econòmic i 
no té no té no té no té 
puntuació puntuació puntuació puntuació 
SociaSociaSociaSociallll 

41414141    J.M.M.J.M.M.J.M.M.J.M.M.    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    1r ESO1r ESO1r ESO1r ESO    0000    nononono    ----    TransportTransportTransportTransport    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
barem barem barem barem 
econòmic econòmic econòmic econòmic  

42424242    J.M.MJ.M.MJ.M.MJ.M.M    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    
2n 2n 2n 2n 
ESOESOESOESO    0000    nononono    ----    TransportTransportTransportTransport    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
barem barem barem barem 
econòmiceconòmiceconòmiceconòmic 

43434343    S.F.MS.F.MS.F.MS.F.M    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    1r Batx1r Batx1r Batx1r Batx    0000    nononono    ----    TransportTransportTransportTransport    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
barem barem barem barem 
econòmiceconòmiceconòmiceconòmic 

44444444    U.F.MU.F.MU.F.MU.F.M    IES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCAIES LA ROCA    3r ESO3r ESO3r ESO3r ESO    0000    nononono    ----    TransportTransportTransportTransport    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
barem barem barem barem 
econòmiceconòmiceconòmiceconòmic 

45454545    C.G.SC.G.SC.G.SC.G.S    CEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENTCEIP MOGENT    P4P4P4P4    0000    nononono    ----    TransportTransportTransportTransport    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
barem barem barem barem 
econòmic econòmic econòmic econòmic  

46464646    G.B.RG.B.RG.B.RG.B.R    
CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR CEIP PILAR 
MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES                0000    nononono    ----    

Llibres de Llibres de Llibres de Llibres de 
texttexttexttext    0 0 0 0 €    

Supera Supera Supera Supera 
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Material Material Material Material 
escolarescolarescolarescolar    

barem barem barem barem 
econòmic i econòmic i econòmic i econòmic i 
no té no té no té no té 
puntuació puntuació puntuació puntuació 
SocialSocialSocialSocial 

 
 

TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES 
SSSSOLOLOLOL·LICITADES LICITADES LICITADES LICITADES 

ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA 
BRESSOLBRESSOLBRESSOLBRESSOL    

TOTAL 
BEQUES 

APROVADES 
ESCOLA 
BRESSOL 

TOTAL 
BEQUES 

DENEGADES 
ESCOLA 
BRESSOL 

TOTAL 
PRESSUPOSTAT 

ESCOLA 
BRESSOL 
(APROX.) 

9 6 3 
6.530,26€ 
anuals  

 
 

TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES 
SOLSOLSOLSOL·LICITADES LICITADES LICITADES LICITADES 

LLIBRES I LLIBRES I LLIBRES I LLIBRES I 
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR    

TOTAL 
BEQUES 

APROVADES 
LLIBRES I 
MATERIAL 
ESCOLAR 

TOTAL 
BEQUES 

DENEGADES 
LLIBRES I 
MATERIAL 
ESCOLAR  

TOTAL 
PRESSUPOSTAT 

LLIBRES I 
MATERIAL 
ESCOLAR 
(APROX.)  

32 25 7 
1.290,45€ 
anuals 

 
 

 

 
 

TOTAL 
ESCOLA 
BRESSOL 
(APROX.) 

TOTAL 
LLIBRES I 
MATERIAL 
ESCOLAR 
(APROX.) 

TOTAL 
TRANSPORT 
(APROX.) 

TOTAL 

6.530,26€ 1.290,45€ 648,75€ 8.469,46€ 
 
 
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és 
una competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la 
resolució d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007. 

TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES TOTAL BEQUES 
SOLSOLSOLSOL·LICITADES LICITADES LICITADES LICITADES 
TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

TOTAL 
BEQUES 

APROVADES 
TRANSPORT 

TOTAL 
BEQUES 

DENEGADES 
TRANSPORT 

TOTAL 
PRESSUPOSTAT 
TRANSPORT 
(APROX.) 

14 8 6 648,75€ anuals  
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És per tot això que la regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts i beques exposades a la part expositiva, quan 
l'import total ascendeix a 1.939,20 € 
 
Segon.- Aprovar la despesa de 1.939,20 € amb càrrec a la partida 
pressupostaria núm. 07 313 480. 
 
Tercer.- Denegar la resta de sol·licituds segons barem establert. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal. 
    
    
ASSUMASSUMASSUMASSUMPTES SOBREVINGUTSPTES SOBREVINGUTSPTES SOBREVINGUTSPTES SOBREVINGUTS    
    
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a la 
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent dels 
assumptes sobrevinguts, que dessota es diran per quan hi ha assumptes 
relacionats que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària, 
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació del 
respectiu caràcter urgent.        
    

12.12.12.12.---- Assumpte Sobrevingut: Aprovació acta favorable del Pla de Seguretat i  Assumpte Sobrevingut: Aprovació acta favorable del Pla de Seguretat i  Assumpte Sobrevingut: Aprovació acta favorable del Pla de Seguretat i  Assumpte Sobrevingut: Aprovació acta favorable del Pla de Seguretat i 
Salut  de l'obra dSalut  de l'obra dSalut  de l'obra dSalut  de l'obra de "millora e "millora e "millora e "millora i prevenciói prevenciói prevenciói prevenció de la contaminació lluminosa de  de la contaminació lluminosa de  de la contaminació lluminosa de  de la contaminació lluminosa de 
l'enllumenat exterior al barri de La Torreta" l'enllumenat exterior al barri de La Torreta" l'enllumenat exterior al barri de La Torreta" l'enllumenat exterior al barri de La Torreta"     

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
Vista la designació del coordinador de Seguretat i Salut, a nom de l’empresa GESA S.L. 
efectuada en data 10 de setembre de 2009 mitjançant Resolució d’Alcaldia, per les 
obres de millora i prevenció de la contaminació lluminosa de l’enllumenat exterior de 
part del barri de La Torreta. 
 
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres de 
instal·lació de l’escola de música al Centre Cultural, signat pel coordinador de seguretat 
i salut  i visat pel col·legi d’enginyers tècnics d’obres públiques de Catalunya, 
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Vist el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord:  
 
Primer: Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per les obres de millora i prevenció de la 
contaminació lluminosa de l’enllumenat exterior de part del barri de La Torreta 
 
Segon:  Comunicar-ho al Coordinador de Seguretat i Salut, el contractista i la direcció 
d’obra. 
    
    

13.13.13.13.---- SOBREVINGUT. Aprovació de la certificació tercera de SECE de l'obra  SOBREVINGUT. Aprovació de la certificació tercera de SECE de l'obra  SOBREVINGUT. Aprovació de la certificació tercera de SECE de l'obra  SOBREVINGUT. Aprovació de la certificació tercera de SECE de l'obra 
del FEIL de l'enllumenat públicdel FEIL de l'enllumenat públicdel FEIL de l'enllumenat públicdel FEIL de l'enllumenat públic de La Torreta. de La Torreta. de La Torreta. de La Torreta.    

    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 3 emesa pel Sr. Josep Barberillo Gesa, Tècnic director de 
l’obra, a nom de l’empresa SECE SA amb CIF A-08001182, corresponent a les obres 
realitzades al mes d’agost de 2009 pel projecte, finançat amb el FEIL, de renovació i 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta per import de 
9.694,74 euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.432.623 – 
Renovació i millora enllumenat públic La Torreta, inclosa en el Pressupost General per a 
2009, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, de data 
de 24 d’abril de 2009, i que va entrar en vigor el 8 de maig de 2009. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 3, a nom de l’empresa SECE SA amb CIF A-
08001182, corresponent a les obres realitzades al mes d’agost de 2009 pel projecte, 
finançat amb el FEIL, de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic de la Torreta per import de 9.694,74 euros. 
  
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
    
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
19:10, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 


