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
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 14 de maig de 2009.
2009. NÚMERO 2009/13.
2009/13.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui

A la Roca del Vallès, el dia 14 de maig de 2009, essent les 18:10 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, i Sr. Jordi Fortí
Gurgui, assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra.
Havent excusat la seva absencia el regidor Sr. Gabriel Parra i Carrasco
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 INTERIOR
1.- Aprovació acta dia 23 d'abril de 2009
2.- Aprovació oferta pública d'ocupació 2009.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3.- Acceptació del préstec de la Caixa de Crèdit Local 2008.
4.- Aprovar i disposar revisió de preus URBASER
5.- Aprovar i disposar revisió de preus URBASER Urb. Sant Carles.
6.- Relació de factures per aprovar per Junta de Govern exercici 2008, per
import de 22.290 euros.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
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7.- Aprovació inicial del Projecte executiu del Parc Fluvial del Mogent, tram
subestació elèctrica.
8.- Exp. Obres 37/08 a nom de Josep Selles Ametller per a construcció d'un
habitatge unifamiliar al C/ Migdia 15
9.- Exp. Obres 04/09 a nom del Departament d'Educació per a implantació de
2 mòduls prefabricats al CEIP La Torreta al C/ Josep Torelló
10.- Modificació exp. obres 42/07 a nom de Prior Castells S.L. i Naves
Industriales Las Norias S.L. consistent en nou moll de carrega i reubicació places
aparcament, a les naus del C/ La Noria 3
11.- Canvi números del carrer Bonaventura Aribau
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
PERSONES
12.- Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
pel desenvolupament d'activitats i serveis en l’àmbit educatiu al municipi per
l'any 2009
13.- Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
per a activitats esportives per a l'any 2009
14.- Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
destinades a associacions culturals i juvenils per a l'any 2009
15.- Acceptació de l'ajut econòmic del Programa complementari d'urgència
social de la Diputació de Barcelona

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 23 d'abril 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 23 de maig 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. Aprovació oferta pública d'ocupació 2009.
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 ple de la corporació en sessió del dia 24 d’abril de 2009, va
aprovar definitivament el pressupost general per a l'exercici 2009, les seves bases
d'execució,
així
com
la
plantilla
de
personal
al
servei
de
l'Ajuntament de La Roca del Vallés, havent-se publicat l’esmentat acord en el Butlletí
Oficial de la Provincia de Barcelona número 110 annex 1 de data 8 de maig de 2009.
Vist que en l’esmentada plantilla figuren vacants i dotades pressupostàriament diverses
places quina cobertura es considera necesaria en el present exercici per al bon
funcionament dels serveis municipals, en base a quina necessitat ha estat preparada
l’oferta pública que dessota es relaciona.
De conformitat amb el que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’article 128 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, l’article 57 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel
qual
s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals i, l’article 70 de la llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.
Vist que, segons l’article 21.1.g de la Llei 7/85, de 2 d'abril, bàsica del règim local,
modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, i per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, l'Alcaldia és l’òrgan competent per a l’aprovació de
l'oferta pública d'ocupació, si be aquesta atribució és una de les delegades a la Junta de
govern local.
Atès que l’adopció d’aquest acordé s competencia d’aquesta junta de govern local, en
virtud de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret 836 de data 6 de juliol de 2007.
Per l’alcaldia es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de La Roca del Vallés
per a l'any 2009 segons el detall següent:

PLACES
PLACES

Número Grup Procés selectiu

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Escala d'Administració general.
Subescala tècnica
Tècnic/a d'Administració económica

1

A1

Concurs
Oposició

1

C1

Concurs
oposició

Subescala Administrativa
Administratiu/va
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Subescala Auxiliar
Auxiliar

C2

Concurs
Oposició

1

A1

Concurs
Oposició

1

C1

Concurs
Oposició

1

A2

2

C2

2

C2

2

A2

2

A2

1

A2

1

A2

1

C1

1

Escala d'Administració Especial
Subescala tècnica
Tècnica Superior
Enginyer/a t
Tècnica Auxiliar
Tècnic/a Auxiliar Cartografia
Subescala Serveis especials
Policia Local
Inspector/a
Caporal
Agent

Concurs
Oposició
Promoció
Interna
Concurs
Oposició

PERSONAL LABORAL
Treballador/a Social
Educador/a Social
Tècnic/a
Cultura
Tècnic/a Mig Serveis Personals
Tècnic/a Esports
Conserge Escoles
Peó

2*
3

E
E

Concurs
Oposició
Concurs
Oposició
Concurs
Oposició
Concurs
Oposició
Concurs
Oposició
Concurs
Oposició
Concurs
Oposició

Segon.Segon.-Publicar
l'oferta
pública
d'ocupació
al
Butlletí
Oficial
de
la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General
d'Administració local.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3. Acceptació del préstec de la Caixa de Cèdit Local 2008.
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, reunit en sessió extraordinària el
dia 27 de març de 2008, va aprovar acceptar el preu just de 497.030,34 euros, fixat
pel Jurat d’Expropiació de Catalunya per l’expropiació de la finca ubicada al carrer
Església, s/n, inscrita al registre de la Propietat núm. 3 de Granollers, al tom 2412, llibre
196 de la Roca del Vallès, finca 1180, propietat de la senyora Eulàlia Canet Fradera,
condicionant-ne el pagament a l’aprovació de les corresponents operacions de crèdit
que habilitin el crèdit necessari i suficient a la partida pressupostària 02 432 680
“adquisició de patrimoni”.
ATÈS que va ser voluntat d’aquest Ajuntament finançar parcialment l’adquisició
d’aquest bé immoble mitjançant operació de crèdit concertada amb Caixa de Crèdit
de la Diputació de Barcelona.
Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona el dia 8 de maig de
2008 va aprovar la concessió de crèdit sol·licitat per aquest Ajuntament per import de
150.000 €, d’acord amb les condicions següents:
Actuació:
Import del préstec:
Tipus d’interès:
Anualitat:
Referència:

Compra finca carrer Església
150.000,00 euros
0%
10
30/2008

ATÈS que es requeria per a la seva tramitació l’acceptació per part de l’Ajuntament del
préstec corresponent, així com l’aprovació del conveni que el regula.
ATÈS que aquesta tramitació de l’acceptació no es va dur a terme, ja que es va
concertar la totalitat amb el Programa de Crèdit Local de la mateixa Diputació de
Barcelona.
ATÈS que l’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al finançament de
les seves inversions, les Entitats Locals podran acudir al crèdit públic o privat, a llarg
termini, en qualsevol de les seves formes, podent-se instrumentar, entre d’altres, amb
la contractació de préstecs.
ATÈS que d’acord amb l’article 52 de l’esmentat Text Refós la concertació de qualsevol
operació haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, en què s’analitzarà,
especialment, la capacitat de l’Entitat Local per fer front en el temps, a les obligacions
que d’aquelles es derivin per a la mateixa.
ATÈS que aquest mateix precepte estableix que els Presidents de les Entitats Locals
podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes al Pressupost, quin
import acumulat, dintre de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de
caràcter ordinari previstos al Pressupost i que, un cop superat aquest límit, l’aprovació
correspondrà al Ple de la Corporació Local.
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VIST la Resolució d’Alcaldia canviant la destinació del crèdit concedit per part de la
Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, que finançava l’adquisició de la finca
situada al Carrer Església, pel finançament de la finca situada al Carrer Pirineus, 52.
VIST l’Informe de la Intervenció Municipal.
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Canviar la destinació del crèdit concedit per part de la Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, que finançava l’adquisició de la finca situada al Carrer Església,
pel finançament de la finca situada al Carrer Pirineus, 52.
SEGON.-Acceptar
la concessió de crèdit per part de Caixa de Crèdit de la Diputació de
SEGON
Barcelona, per un import de 150.000 euros, per a l’adquisició de la finca situada al
Carrer Pirineus, 52.
TERCER.TERCER. Concertar l’operació de crèdit amb Caixa de Crèdit de la Diputació de
Barcelona, essent les condicions les següents:
Actuació:
Import del préstec:
Tipus d’interès:
Anualitat:
Referència:
Garantia:

Compra finca carrer Església
150.000,00 euros
0%
10
30/2008
Ingressos de naturalesa tributària d’acord amb el
preceptuat en el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.

QUART.QUART.- Aprovar el conveni regulador del préstec i les condicions que el regeixen i que
s’adjunta a aquest acord.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Trametre l’acord d’aprovació del crèdit al Servei de Programació de la
Diputació de Barcelona als efectes oportuns.
SISÈ.
SISÈ.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords.
SETÈ.
SETÈ.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya la concertació d’aquesta operació.

4. Aprovar i disposar
disposar revisió de preus URBASER
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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En data 25 de juliol de 2000, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va signar el “contracte
de gestió del servei públic de neteja viària del municipi de la Roca del Vallès”, en règim
de concessió administrativa, amb la societat URBASER, S.A.
El passat dia 12 de gener de 2009, amb el Registre d’entrada número 210,
l’adjudicatària presentà una instància sol·licitant la revisió de preus del contracte.
L’article 77.1 de la Llei de Contractes de Sector Públic disposa que “la revisió de preus
en els contractes de les Administracions Públiques tindrà lloc, en els termes establerts
en aquest Capítol i excepte que la improcedència de la revisió s’hagués previst
expressament en els plecs o pactat en el contracte, quan aquest s’hagués executat,
com a mínim, en el 20 per cent del seu import i hagués transcorregut un any des de la
seva adjudicació. En conseqüència, el primer 20 per cent executat i el primer any
d’execució quedaran exclosos de la revisió. No obstant, en els contractes de gestió de
serveis públics, la revisió de preus podrà tenir lloc una vegada transcorregut el primer
any d’execució del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20 per cent
de la prestació.”
El mateix article, en el seu apartat tercer, disposa que “el plec de clàusules
administratives particulars haurà de detallar la fórmula o sistema de revisió aplicable”.
L’article 78.1 disposa que “la revisió de preus es portarà a terme mitjançant els índex o
fórmules de caràcter oficial que determini l’òrgan de contractació”.
L’article 79.3 estableix que “l’índex o fórmula de revisió aplicats al contracte serà
invariable durant la vigència del mateix i determinarà la revisió de preus en cada data
respecte a la data d’adjudicació del contracte, sempre que l’adjudicació es produeixi en
el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, o
respecta a la data en que acabi l’esmentat termini de tres mesos si l’adjudicació es
produeix amb posterioritat
L’article 80 estableix que “les ponderacions previstes en l’apartat primer de l’article 19
als índex de preus definits en l’apartat quart, proporcionarà en cada data, respecta a la
data i períodes determinats en l’apartat 3, un coeficient que s’aplicarà als imports
líquids de les prestacions realitzades que tinguin dret a la revisió als efectes de calcular
el preu que correspongui satisfer”.
En el contracte que ens ocupa, la Clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars estableix la revisió de preus, que es farà d’acord amb les variacions anuals de
l’IPC que emeti oficialment l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb la publicació emesa oficialment per l’INE, durant el període de juliol 2007
- juliol 2008 l’IPC s’ha incrementat en un 5,3 %.
Si la base actual del preu mensual que s’està pagant és de 16.854,80 euros/mes,
aplicant aquell percentatge, en resulta una quota mensual actualitzada de 17.748,10
euros, la qual aplicant-li el 7% d’IVA, ascendeix a 18.990,47 euros al mes, o el que és el
mateix, 227.885,66 euros l’anualitat.
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La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el
que realment s’hauria d’haver pagat és de 4.779,15 euros.
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la revisió de preus en el contracte de gestió del servei públic de
neteja viària, aplicant sobre la base actual de la quota mensual la variació de l’IPC
experimentada entre juliol de 2007 i juliol de 2008, suposant una nova quota de
18.990,47 euros al mes, IVA inclòs.
SEGON.SEGON.- Aprovar els endarreriments de l’any 2008, que suposen 4.779,15 euros.
TERCER.
TERCER.RCER.- Disposar de la despesa de 18.990,47 euros mensuals amb càrrec a la partida
pressupostària 06 442 227 00 01.
QUART.QUART.- Disposar la despesa de 4.779,15 euros amb càrrec a la partida pressupostària
06 442 227 00 01.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’interessat.
SISÈ.SISÈ.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l’Àrea d’Obres i Serveis
de l’Ajuntament.

5. Aprovar i disposar revisió de preus URBASER Urb. Sant Carles.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
En data 30 de gener de 2004, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va aprovar l’ampliació
del “contracte de gestió del servei de neteja viària del municipi”, subscrit amb
l’empresa URBASER, S.A., atès que tanmateix s’ampliava la prestació del servei, que es
faria extensiva a la zona de la urbanització de Sant Carles.
El passat dia 12 de gener de 2009, amb el Registre d’entrada número 211,
l’adjudicatària presentà una instància sol·licitant la revisió de preus del contracte.
L’article 77.1 de la Llei de Contractes de Sector Públic disposa que “la revisió de preus
en els contractes de les Administracions Públiques tindrà lloc, en els termes establerts
en aquest Capítol i excepte que la improcedència de la revisió s’hagués previst
expressament en els plecs o pactat en el contracte, quan aquest s’hagués executat,
com a mínim, en el 20 per cent del seu import i hagués transcorregut un any des de la
seva adjudicació. En conseqüència, el primer 20 per cent executat i el primer any
d’execució quedaran exclosos de la revisió. No obstant, en els contractes de gestió de
serveis públics, la revisió de preus podrà tenir lloc una vegada transcorregut el primer
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any d’execució del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20 per cent
de la prestació.”
El mateix article, en el seu apartat tercer, disposa que “el plec de clàusules
administratives particulars haurà de detallar la fórmula o sistema de revisió aplicable”.
L’article 78.1 disposa que “la revisió de preus es portarà a terme mitjançant els índex o
fórmules de caràcter oficial que determini l’òrgan de contractació”.
L’article 79.3 estableix que “l’índex o fórmula de revisió aplicats al contracte serà
invariable durant la vigència del mateix i determinarà la revisió de preus en cada data
respecte a la data d’adjudicació del contracte, sempre que l’adjudicació es produeixi en
el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, o
respecta a la data en que acabi l’esmentat termini de tres mesos si l’adjudicació es
produeix amb posterioritat
L’article 80 estableix que “les ponderacions previstes en l’apartat primer de l’article 19
als índex de preus definits en l’apartat quart, proporcionarà en cada data, respecta a la
data i períodes determinats en l’apartat 3, un coeficient que s’aplicarà als imports
líquids de les prestacions realitzades que tinguin dret a la revisió als efectes de calcular
el preu que correspongui satisfer”.
En el contracte que ens ocupa, la Clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars estableix la revisió de preus, que es farà d’acord amb les variacions anuals de
l’IPC que emeti oficialment l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb la publicació emesa oficialment per l’INE, durant el període de juliol 2007
- juliol 2008 l’IPC s’ha incrementat en un 5,3 %.
Si la base actual del preu mensual que s’està pagant per a aquesta ampliació del
contracte, corresponent a l’extensió del servei de neteja a la urbanització Sant Carles,
és de 1.175,91 euros/mes, aplicant aquell percentatge, en resulta una quota mensual
actualitzada de 1.238,23 euros, la qual aplicant-li el 7% d’IVA, ascendeix a 1.324,91
euros al mes, o el que és el mateix, 15.898,91 euros l’anualitat.
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el
que realment s’hauria d’haver pagat és de 333,43 euros.
D’altra banda, i tenint en compte que aquesta ampliació del contracte també inclou
que l’empresa Urbaser, S.A. tingui que prestar el servei d’escombrat a través d’un
equip mecànic, i que aquest equip té un cost de 2.133,46 euros cada dos mesos,
aquesta quantitat també s’haurà d’actualitzar aplicant aquell 5,3% d’increment segons
l’IPC. Així, aquesta partida del contracte quedarà actualitzada, pel que fa a la base del
preu bimensual, en 2.246,53 euros, quantitat a la qual, aplicant-hi el 7% d’IVA, resulta
en 2.403,79 euros cada dos mesos, o el que és el mateix, 14.422,74 euros l’any.
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el
que realment s’hauria d’haver pagat és de 362,97 euros.
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D’acord amb l’exposat, el preu actualitzat, amb IVA inclòs, que tindria la següent
anualitat de l’ampliació del contracte de gestió del servei públic de neteja viària del
municipi de la Roca del Vallès, seria el total de 30.321,65 euros ( 15.898,91 euros +
14.422,74 euros).
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la revisió de preus en el contracte de gestió del servei públic de
neteja viària, aplicant sobre la base actual de la quota mensual la variació de l’IPC
experimentada entre juliol de 2007 i juliol de 2008, suposant una nova anualitat de
30.321,65 euros, IVA inclòs.
SEGON.SEGON.- Aprovar els endarreriments de l’any 2008, que suposen 696,40 euros.
TERCER.TERCER.- Disposar de la despesa de 30.321,65 euros anuals amb càrrec a la partida
pressupostària 06 442 227 00 01.
QUART.QUART.- Disposar la despesa de 696,40 euros amb càrrec a la partida pressupostària
06 442 227 00 01.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’interessat.
SISÈ.SISÈ.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l’Àrea d’Obres i Serveis
de l’Ajuntament.

6. Relació de factures per aprovar per Junta de Govern exercici
exercici 2008, per
import de 22.290 euros.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Com a conseqüència del canvi d’anualitat del 2008 al 2009 a l’àrea econòmica hi han
factures que corresponen a despeses derivades de la gestió ordinària de l’Ajuntament
què malgrat haver-se produït a l’any anterior s’han facturat a l’Ajuntament aquest any.
De conformitat amb l’article 22.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per al 2009
quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el compromís
d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació pressupostària, la seva aprovació
correspon al Ple.
No obstant quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits
del Pressupost vigent, serà competent per a la seva aprovació és competència de la
Junta de Govern.
.
Vista la relació comptables de factures 8/2009 per import de 22.290 euros
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Vista la conformitat del les diferents àrees per imputar les despeses al vigent pressupost
prorrogat del 2008.
Es per tot això que es proposa a la Comissió de Govern l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.
PRIMER.MER.- Aprovar l’esmentada relació l’import total de la qual ascendeix a 22.290
euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
7. Aprovació inicial del Projecte executiu del PArc Fluvial del Mogent, tram
subestació electrica.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte Executiu Parc Fluvial del Mogent –
Tram Subestació elèctrica, redactat per Tècnics Associats Taller d’Arquitectura i
Enginyeria S.L., amb un pressupost d’execució per contracta de 730.500, 00 € amb
l’IVA inclòs.
Atès que les característiques bàsiques definitòries del projecte consisteix en l’execució
de les obres d’ordenació del tram corresponent a la subestació elèctrica del Parc Fluvial
del Mogent. Les obres es defineixen a partir de la conformació de diversos paviments
de peces de formigó prefabricat, formigó in-situ, mescla bituminosa a les zones
d’aparcament i espais de sauló. La resta d’espais es cobriran a partir d’arbustos i altres
espècies vegetals. Els espais ajardinats es dotaran de rec automatitzat. L’àmbit
d’actuació disposarà d’enllumenat públic. Es construirà un gual de pas a la llera del riu
Mogent per assegurar la connectivitat i accessibilitat entre les dues marges, el qual s’ha
definit d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Atès que el projecte reuneix tots els documents i requisits que exigeix la Llei 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS), aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny. Així mateix es compleix la normativa vigent sobre supressió
de barreres arquitectòniques prescrites pel decret 135/1995 de 24 de març de
desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques.
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal i l’Enginyer de Serveis de data 27 de març de
2.009.
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De conformitat amb allò establert als articles 37 i següents del Reglament d’obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS) i 21.1 apartat o) de la Llei
de Bases del Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i
resolució d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de
competències es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.Primer Aprovar inicialment el Projecte executiu de Parc Fluvial del Mogent – Tram
Subestació elèctrica, redactat per Tècnics Associats Taller d’Arquitectura i Enginyeria
S.L., amb un pressupost per a coneixement de l’administració de 730.500,00 €.
Segon.Segon.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua informe i autorització per executar un
gual per creuar al riu, accessible amb rampes d’accés, que s’inclou com a annex al
present projecte.
Tercer.Tercer.- Obrir un període d’informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant
publicació de l’acord d’aprovació inicial, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el taulell d’anuncis de la Corporació i en un dels diaris de més tirada de la
província, perquè es puguin formular davant d’aquest Ajuntament les al·legacions que
a dret convinguin.
Quart.Quart Un cop transcorregut el termini d’informació pública i sense que s’haguessin
presentat al·legacions, el projecte d’obra ordinària s’entendrà aprovat definitivament.

8. Exp. Obres 37/08 a nomd e Josep Selles Ametller per a construcció d'un
habitatge unifamiliar al C/ Migdia 15
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 instància presentada en data 04 de desembre de 2008 núm. de reg. ent. 9674 i
posterior rectificació de data 30 de març 2009 reg. entd. 2583 i de data 04 de maig de
2009 reg. entd. 3484, pel Sr. Josep Sellès Ametller, per la que sol.licita llicència d’obra
(EXPEDIENT OBRA MAJOR 37/2008) per a realitzar obres consistents en
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILAIR AÏLLAT AL C/ MIGDIA 15, dins
d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i els articles 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels articles
75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe favorable emès en data 04 de desembre de 2008 per l’Arquitecta
municipal, atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es sol·licita és
conforme a la vigent normativa urbanística reguladora.
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Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, al Sr. Josep Sellès Ametller per a realitzar obres consistents
en CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILAIR AÏLLAT AL C/ MIGDIA 15, DE STA.
AGNES DE MALANYANES
SEGON.- Ordenar el dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia econòmica per a la
correcta reposició de la pavimentació i de la resta de serveis públics afectats, per un
import de 5.172,24 €.
TERCER.- Acreditar davant de l’Ajuntament, en compliment d’allò establert en el Decret
201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en el Decret
161/2001 de modificació de l’anterior i a l’Ordenança Municipal de Gestió de runes i
terres, haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació de residus que
garanteixi la correcta destinació d’aquests, separats per tipus. Ha de constar el codi del
gestor i el domicili de l’obra.
A tal efecte, abans de l’inici de l’obra, s’ha de dipositar a la Tresoreria Municipal una
garantia econòmica per un import de 1.803,00 €.
QUART.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3)

Superfície
Coeficient
Mòdul
Obra parcial
Pressupost
subtotal
Impost 3,04%
T OTAL



Habitatge
174,24
0,64
1940,48
296.121,52
296.121,52
9.002,09
9.002,09

m2
€/m2
€
€
€
€

Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)

Garatge
152,18
0,27
1.940,48
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Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.2 b)
Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2
onnexió Clavegueram
TOTAL

310,5
18
77,63

€
€
€

406,13

€

9.002,09
406,13
9408,22

€
€
€

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
T OTAL

9. Exp. Obres 04/09 a nom del Departament d'Educació per a implantació
de 2 mòduls prefabricats al CEIP La Torreta al C/ Josep Torelló
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 instància presentada en data 24 de març de 2009 núm. de reg. ent. 2441, pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la que sol.licita llicència
d’obra (EXPEDIENT OBRA MAJOR 4/09) per a implantació de 2 mòduls prefabricats a
l’àmbit del CEIP La Torreta al C/ Josep Torelló, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i els articles 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels articles
75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe favorable emès en data 7 de maig de 2009 per l’Arquitecte tècnic
municipal, atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es sol·licita és
conforme a la vigent normativa urbanística reguladora.
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per a implantació de 2 mòduls prefabricats a l’àmbit del CEIP La Torreta al C/ Josep
Torelló, dins d’aquest terme municipal.
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SEGON.- Ordenar el dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia econòmica per a la
correcta reposició de la pavimentació i de la resta de serveis públics afectats, per un
import de 1.144,15 €.
TERCER.- Acreditar davant de l’Ajuntament, en compliment d’allò establert en el Decret
201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en el Decret
161/2001 de modificació de l’anterior i a l’Ordenança Municipal de Gestió de runes i
terres, haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació de residus que
garanteixi la correcta destinació d’aquests, separats per tipus. Ha de constar el codi del
gestor i el domicili de l’obra.
A tal efecte, abans de l’inici de l’obra, s’ha de dipositar a la Tresoreria Municipal una
garantia econòmica per un import de 484,80 €.
QUART.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3)

Habitatge
Pressupost
subtotal
Impost 3,04%
Bonificació 95%

TOTAL



29.019,48
29.019,48
882,19
838,08

€
€
€
€

44,11

€

Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)

Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.2 b)
Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2

TOTAL

116,44
18

€
€
€

134,44

€

44,11
134,44
178,55

€
€
€

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
TOTAL
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CINQUÈ.- : Condicions de llicència:
-

Caldrà garantir la disponibilitat de potència elèctrica
Concreció del punt de punxonament a la xarxa d’aigües brutes
Presentació dels fulls d’assumeix de direcció de les obres i de coordinació de
seguretat i salut en fase d’execució d’obra.
Justificació del compliment del sostre màxim edificable.

10. Modificació exp. obres 42/07 a nom de Prior Castells S.L. i Naves
Industriales Las Norias S.L. consistent en nou moll
moll de carrega i reubicació
places aparcament, a les naus del C/ La Noria 3
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 sol·licitud de data 23/04/2009 número de registre d’entrada 3272/08,
formulada per Prior i Castells i Naves Industriales Las Norias S.L., per modificació de la
llicència d’obres 42/07 consistent en realització d’un nou moll de carrega i reubicació
de les places d’aparcament a les naus de la parcel.la del C/ La Noria 3 del Pol. Ind. De
Vallderiolf , dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient, els actes
d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són conformes a la vigent
normativa urbanística reguladora.
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea
d'Urbanisme; es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
“PRIMER.“PRIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 42/07 formulada per Prior i
Castells i Naves Industriales Las Norias S.L referents a la realització d’un nou moll de
carrega i reubicació de les places d’aparcament a les naus de la parcel.la del C/ La
Noria 3 del Pol. Ind. De Vallderiolf, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal nº 6 epigraf 3er. 1.2 b
Taxa Llicència =

310,50 €

Total a liquidar =

310,50 €

11. Canvi números del carrer Bonaventura Aribau
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que l’Ajuntament va assignar números de policia als carrers del Polígon Industrial
Can Font de la Parera, excepte els carrer Copèrnic i Arquímedes, que ja disposaven dels
mateixos, per acord de Junta de Govern de data 22 de desembre de 2008.
Vist que l’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, disposa que “els
ajuntaments mantindran la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant d’això a totes les administracions públiques
interessades”.
Vist el certificat de data 17 de març de 2008, lliurat a l’empresa Nussli España S.A. amb
el número de policia 23.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en data 6 d’abril de 2009, al
respecte.
És per tot això que, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.PRIMER.- Modificar la numeració de policia del carrer aprovada mitjançant acord de la
Junta de Govern de data 22.12.08 de la següent manera:
- A la finca amb el número 21 del carrer Bonaventura Aribau passen a correspondreli els números 21-23.
- A la finca amb el número 23 del carrer Bonaventura Aribau passa a correspondre-li
el número 25.
SEGONS.SEGONS.- Comunicar el present acord als interessats, al Centre Nacional d’Estadística i
al Centre de Gestió Cadastral.
TERCER.TERCER.- Facultar l’alcalde-president tan àmpliament com a dret sigui possible per a
l’execució del present acord.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
12. Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
pel desenvolupament d'activitats i serveis en l'ambit educatiu al municipi
per l'any 2009
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el règim
jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
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Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la citada
Llei.
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu al municipi aprovada per
acord de Ple de 15 de maig de 2008.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la sol·licitud
de subvencions segons els següents principis:
a) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al
municipi.
b) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual,
eventual són lliurement revocables i
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
c) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament.
d) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat,
no--discriminació, eficàcia i
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no
eficiència.
eficiència
e) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència pública,
pública mitjançant la convocatòria de concurs públic.
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53
Euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per Resolució
d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007.
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovació de la convocatòria de la sol·licitud i atorgament de les subvencions
pel desenvolupament d'activitats i serveis de l'àmbit educatiu al municipi per a l’any
2009.
SEGÒN.SEGÒN.- La present convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit
educatiu al municipi aprovada per acord del Ple de 15 de maig de 2008. En tot el no
previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
TERCER.TERCER.- El pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a càrrec de les
partides i per les quanties i projectes següents:
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Activitats
Educatives

08-422-489 Subvenció escoles
públiques

16.027,71€

Activitats
Educatives

09-463-489 Subvenció AMPA
escoles

7.186,61€

Activitats
Educatives

09-422-48900 Socialització
llibres

6.000,00€

QUART.QUART.- El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
i finalitzarà el dia 12 de juny de 2009.

13. Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
per a activitats esportives
esportives per a l'any 2009
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el règim
jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la citada
Llei.
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions per a
activitats esportives aprovada per acord de Ple de 3 de juny del 2004.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la sol·licitud
de subvencions segons els següents principis:
f) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al
municipi.
g) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual,
eventual són lliurement revocables i
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
h) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament.
i)

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, nono-discriminació,
discriminació, eficàcia i
eficiència.
eficiència

j)

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència pública,
pública mitjançant la convocatòria de concurs públic.

L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53
Euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per Resolució
d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007.
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És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per activitats
esportives, per a l’any 2009.
SEGÒN.SEGÒN.- La present convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives aprovada per acord del Ple de 3
de juny de 2004. En tot el no previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes
continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TERCER.TERCER.- El pressupost màxim per l’atorgament de subvencions anirà a càrrec de la
partida i per la quantia següent:
Activitats
Esportives

09-452-489 Subvencions entitats
esportives

46.310,20€

QUART.QUART.- El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
i finalitzarà el dia 12 de juny de 2009.

14. Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
destinades a associacions culturals i juvenils per a l'any 2009
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el règim
jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la citada
Llei.
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions destinades a
associacions culturals i juvenils aprovada per acord de Ple del 3 de juny del 2004.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la sol·licitud
de subvencions segons els següents principis:
k) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al
municipi.
l)

Les subvencions tenen caràcter voluntari
voluntari i eventual,
eventual són lliurement revocables i
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

m) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament.
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n) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat,
no--discriminació, eficàcia i
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no
eficiència.
eficiència
o) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència pública,
pública mitjançant la convocatòria de concurs públic.
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53
Euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per Resolució
d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007.
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a
associacions culturals i juvenils, per a l’any 2009.
SEGÒN.SEGÒN.- La present convocatòria estarà regida per la Normativa reguladora per a
l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals i juvenils aprovada per
acord del Ple de 3 de juny de 2004. En tot el no previst a les mateixes seran d’aplicació
els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
TERCER.TERCER.- El pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a càrrec de les
partides i per les quanties i projectes següents:
Activitats Culturals

05-451-489 Subvencions entitats
culturals

42.300,00€

Activitats Juvenils

10-452-489 Subvencions entitats
juvenils

6.097,95€

QUART.QUART.- El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de
la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
i finalitzarà el dia 12 de juny de 2009.

15. Acceptació de l'ajut econòmic del Programa complementari d'urgència
social de la Diputació de Barcelona
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 Ple de Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 30 d’abril de 2009, adoptà
l’acord de creació del Programa complementari d’urgència social per a l’any 2009, en
el marc de l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
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Atès que, segons l’edicte de 5/05/09 de l’Àrea de Benestar Social, pertoquen a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès 20.450 euros del fons extraordinari de conformitat
amb la ràtio poblacional municipal de menors de 65 anys.
L’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que “la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre l’Administració local i les Administracions de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en les termes previstos en les
Lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius
que se subscriguin.
L’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix que
“pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals
tinguin un interès comú.”
Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable,
els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels
convenis.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 20.450 Euros atorgada per la Diputació de
Barcelona pel Programa complementari d’urgència social, publicat al BOPB 107 de 5
de maig de 2009.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona.
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a Dret sigui
possible per a l’execució d’aquest acord.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:50, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

