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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 23 de juliol de 2009.
2009. NÚMERO 2009/18.
2009/18.

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 23 de juliol de 2009, essent les 17:45 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 el Sr. Jordi Fortí
Gurgui, i les regidores convidades convocades 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 INTERIOR
1. Aprovació acta dia 9 de juliol 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 juliol 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.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
2. Aprovació segona certificació d'EDIFICACIONS BARÓ SL, pel projecte
d'obra de reforma i millora del Centre Cultural per a la instal·lació
instal lació de
l'Escola de Música municipal.
municipal.
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 certificació número 2 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ SL, amb C.I.F. B08639700, pel projecte d’obra de reforma i millora del Centre Cultural per a la

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

instal·lació de l’Escola de Música municipal relativa al mes de juny de 2009 per
import de 10.577,26 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.422.622 –
Escola de Música, 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 següents
ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 2, a nom d’EDIFICACIONS BARÓ SL,
amb C.I.F. B-08639700, pel projecte d’obra de reforma i millora del Centre
Cultural per a la instal·lació de l’Escola de Música municipal relativa al mes de
juny de 2009 per import de 10.577,26 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.
3. Aprovació segona certificació
certificació de l'empresa BIGAS GROUP S.L.U pel
projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà de la Rambla Mestre J.Torrent.
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 certificació número 2 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, a nom de l’empresa BIGAS GROUP S.L.U amb NIF B-6182639,
pel projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà de la Rambla Mestre J.Torrent de la Roca del Vallès corresponent
al mes de juny per import de 82.741,37 euros.
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
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 següents
ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 2, a nom de BIGAS GROUP S.L.U amb
NIF B-6182639, pel projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques
i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J.Torrent de la Roca del Vallès
corresponent al mes de juny per import de 82.741,37 euros.
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SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.

4. Aprovació preus contradictoris
contradictoris PC 02 del paisatge urbà de la Rambla
Mestre J.Torrent.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Amb data 10 de juliol amb numero de registre d’entrada 5839 l’empresa BIGAS
GROUP va presentar la certificació d’obres número 2 corresponent a les obres
realitzades al mes de juny pel projecte, finançat amb el FEIL, de pacificació,
supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla
Mestre J.Torrent de la Roca del Vallès. Juntament amb aquesta certificació es va
presentar un acta de preus contradictoris.
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP un cop perfeccionat el contracte,
l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per
raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament
la seva necessitat en l’expedient.
De conformitat amb l’article 217 LCSP ”Són obligatòries per al contractista les
modificacions del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix
l’article 202, produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o
substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
compreses en el contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu
la lletra e) de l’article 220. En cas de supressió o reducció d’obres, el
contractista no té dret a reclamar cap indemnització. ¨
Vista l’acta de preus contradictoris signada per l’Enginyer municipal i el
representant de la empresa contractista on es descriu el preu contradictori
PC02, corresponent al subministrament i col·locació de gual de vianants de
granet amb un preu d’execució material de 326,34 euros/ml
Vist l’informe emès per els Serveis Tècnics Municipals que a continuació es
transcriu:
“El preu contradictori PC 2, corresponent al subministrament i col·locació de
gual de vianants de granet, s’ajusta als preus unitaris del projecte aprovat en
la seva justificació de preus, i la peça granítica de gual no contemplada al
projecte aprovat, s’ajusta a preus de mercat.
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Aquesta modificació no suposa una modificació de l’objecte del contracte,
donat que només es canvia el material de la vorada. Per tant, es tracta d’un
canvi no substancial del projecte aprovat.
Amb aquest canvi de material no es preveu que es modifiqui el preu del
contracte.”

Per tot això exposat que aquesta Alcaldia, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.PRIMER.- APROVAR el preu contradictori PC 02 corresponent al
subministrament i col·locació de gual de vianants de granet partida no
contemplada al projecte aprovat
de pacificació, supressió barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J.Torrent de la
Roca del Vallès per un preu unitari de 326,34 euros /ml
SEGON.SEGON COMUNICAR el present acord als Serveis Tècnics Municipals
5. Aprovació de la certificació número 1 de l'empresa ABOLAFIO
CONSTRUCCIONS SL, pel projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Font
Font del Cargol 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 certificació número 1 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, a nom de l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL, amb
C.I.F. B-62752316, pel projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta
en TM de La Roca del Vallès relativa al mes de juny de 2009 per import de
19.335,49 euros.
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.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.Aprovar la certificació número 1, a nom de ABOLAFIO
PRIMER
CONSTRUCCIONS SL, amb C.I.F. B-62752316, pel projecte de pacificació,
supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Font del
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Cargol de La Torreta en TM de La Roca del Vallès relativa al mes de juny de
2009 per import de 19.335,49 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.
6. Aprovació de la certificació número 1, a nom de SECE SA, pel projecte de
renovació i millora de l’eficiència
l’eficiència energètica de l'enllumenat públic 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 certificació número 1 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, a nom de l’empresa SECE SA, amb C.I.F. A-08001182, pel
projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
de La Torreta en TM de La Roca del Vallès relativa al mes de juny de 2009 per
import de 21.912,56 euros.
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.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 1, a nom de SECE SA, amb C.I.F. A08001182, pel projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic de La Torreta en TM de La Roca del Vallès relativa al mes de
juny de 2009 per import de 21.912,56 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.

7. Aprovació de la certificació número 1 a nom de CONSTRUCCIONES Y
REBAJES ARIDS SA pel projecte de pacificació i supressió de barreres
arquitectòniques del c/ Granada Sector La Torreta en TM
TM
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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VISTA la certificació número 1 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES Y REBAJES ARIDS SA,
amb C.I.F. A-61736799, pel projecte de pacificació i supressió de barreres
arquitectòniques del c/ Granada Sector La Torreta en TM de La Roca del Vallès
relativa al mes de juny de 2009 per import de 9.822,83 euros.
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.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 1, a nom de CONSTRUCCIONES Y
REBAJES ARIDS SA, amb C.I.F. A-61736799, pel projecte de pacificació i
supressió de barreres arquitectòniques del c/ Granada Sector La Torreta en TM
de La Roca del Vallès relativa al mes de juny de 2009 per import de 9.822,83
euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.
8. Aprovació de la certificació número 3 i liquidació, a nom
d'EDIFICACIONS BARÓ SL, pel projecte d'obra de reforma i millora del
Centre Cultural per a la instal·lació
instal lació de l'Escola de Música.
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 certificació número 3 i liquidació emesa pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ
SL, amb C.I.F. B-08639700, pel projecte d’obra de reforma i millora del Centre
Cultural per a la instal·lació de l’Escola de Música municipal relativa al mes de
juliol de 2009 per import de 30.849,35 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.422.622 –
Escola de Música, 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 següents
ACORDS :
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PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 3 i liquidació, a nom d’EDIFICACIONS
BARÓ SL, amb C.I.F. B-08639700, pel projecte d’obra de reforma i millora del
Centre Cultural per a la instal·lació de l’Escola de Música municipal relativa al
mes de juliol de 2009 per import de 30.849,35 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.
9. Donar compte de la relació
relació de factures d'import 202.079,18 euros,
aprovat per Resolució Alcaldia amb el núm 797/2009.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 797/09 per la que s’aprova la relació de factures
número F2009/15 per import 202.079,18 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu:

ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que
correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les
obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases
d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del
Pressupost 2009 correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el deu per cent dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és
competència de l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions introduïdes per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA les relacions de factures presentades amb el núm 2009/15.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Aprovar la relació de factures per import de 202.079,18 euros.
euros
SEGON.SEGON. Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.

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

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
10. Aprovació del Cicle Filharmonia 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.
L'Ajuntament de la Roca del Vallès té com a objectiu el foment de les arts
escèniques i musicals dins del municipi de la Roca del Vallès.
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès realitza, des de l’any 2004 el Cicle
Filharmonia, projecte que pretén acostar les arts escèniques a la ciutadania.
Vist el projecte d’activitats “Filharmonia” per l’any 2009.
Atès que existeix consignació pressupostària a la partida 05 451 22609
d’activitats culturals.
Vista la sol·licitud de subvenció per a la programació d’activitats culturals de
caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música per l’any 2009,
d’acord amb el concurs públic convocat per la Resolució CMC/440/2009, de 13
de febrer, publicada al DOGC número 5329, de 2 de març de 2009, enviada a
la Generalitat de Catalunya el 30 de març d’engany, que forma part de
l’expedient.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar proposta d’activitats per l’any 2009, del Cicle Filharmonia
2009, segons el projecte que s’annexa a aquest acord i el calendari que es
reprodueix a continuació:
CENTRE CULTURAL LA TORRETA
- TORNAVIC – COMPANYA CIRC HULA
Data: 14.02.2009
CENTRE CULTURAL LA ROCA
- COLOSSAL – TEATRE MOBIL
Data: 16.05.2009
- Concert familiar de l’Auditori
“WIMOWEH”
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Data: 24 de maig de 2009
- EL MOLINET MÀGIC – ENGRUNA TEATRE
Data: 13.06.2009
- ALAN BRANCH I MARIA ESCOBAR
Data: 28.06.2009
- Concert familiar
familiar de l’Auditori
“ALLA CORDA”
Data: 20 de setembre de 2009
- Concert
“COLE PORTER”
Data: 29 de novembre de 2009
- Concert familiar de l’Auditori
“ELS COLORS DELS METALLS”
Data: 13 de desembre de 2009
- Concert
“ORQUESTRA FILHARMONIA”
Data: 27 de desembre de 2009

Segon.- Facultar a l’Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui possible per a
l’execució d’aquest acord i la signatura dels documents que siguin necessaris.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i notificar-lo a la
Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya.

11. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 811/2009, de 15 de juliol,
d'atorgament de subvencions destinades a associacions culturals 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.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució 811/09,
de data 15 de juliol de 2009, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:
“Atès que L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol donar suport a les entitats i
particulars que desenvolupen activitats culturals i populars al municipi amb
caràcter cívic i públic.
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig del 2008 es va
aprovar la convocatòria de concurs públic per a la concessió, mitjançant
concurs públic, de subvencions per destinades a associacions culturals i juvenils
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per a l’any 2009. En el cas de les activitats culturals havien de reunir la condició
d’activitats del cicle festiu popular i activitats a realitza als equipaments culturals
Vist l’informe tècnic emès per l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, en data
14 de juliol, mitjançant el qual es proposa la seva aprovació mitjançant
resolució de l’alcaldia sotmesa a la ratificació de la Junta de Govern Local.
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 número 836, de 6 de juliol de 2007.
Considerant que és urgent i necessari resoldre l’atorgament proposat per l’àrea
esmentada, si be condicionat a la ratificació per part de la junta de govern local
en la primera sessió que realitzi.
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació,
RESOLC
PRIMER.PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida
pressupostària 05-451-489 “subvencions a entitats culturals”, l’atorgament de
subvencions per un import global de 36.447,00 € i que es relacionen en la taula
següent:
Entitat

Amics de l'Arxiu de la Memòria
Popular

Associació Cultural Cargols
Truck
Agrupació Pessebrista de la
Parròquia de Santa Agnès de
M.

Import

Projecte

2.743,00 € Programació difusió Patrimoni Cultural

1.168,00 € 5a Concentració de camions decorats
1.732,00 € Pessebre vivent anual

Amics del Pessebre Vivent de la
Roca

1.372,00 € Pessebre vivent anual

Amics del Pessebre Vivent de la
Torreta

Pessebre vivent anual
3.926,00 € Reptede cargols: juguesca entre colles i berenar
de germanor

Associació Nostra Senyora del
Rocío

1.372,00 €

Amics dels Arriers

700,00 €

Festa del Rocío
Festa major: passejada amb carro
Cavalcada de reis
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Grup d'Opinió Céllecs
Fundació Privada Coral Centre i
Energia
Teatre Roquerol
Colla el Último Viaje

Colla de Foc Trabucaires

641,00 €

Xerrades col.loqui sobre temes d'actualitat
social i cultural

2.743,00 € Cant coral i difusió cultural
1.221,00 € Actuació a la festa major d'hivern
1.272,00 € Brutal Joc de Colles
Cercavila de Trabucaires Festa Major de la Roca i
Santa Agnes
Cercavila de Trabucaires festa estiu la Roca;
1.493,00 € Traca d'inici i Trobada d'activitats
Cavalcada de reis
Revetlla de Sant Joan
Correfoc Festa Major de la Torreta, Santa Agnès i
la Roca

Associació Juvenil 666 Diables
la Roca

6.860,00 € Correfoc Festa d'hivern
Col.laboració en la Marató de TV3
Cavalcada de reis

Associació Cultural Joves de la
Roca
Rumb a la Roca

1.802,00 € Concert festa major d'hivern i d'estiu

600,00 €

Concert de música alternativa durant la festa
major d'estiu de la Roca

Festa Major Santa Agnès
Associació de Joves de Santa
Agnès M.

2.000,00 €
Concurs de fotografia
Castanyada, sopar popular i animació
Marató de TV3

NETT associació juvenil
Club Ciclista la Roca en Bike
Club d'Atletisme
Elskekorrenmolt
club petanca espronceda
club petanca la torreta
Penya Banc Blava la Roca
club petanca la roca
SOL.LICITUD DENEGADA
Associació Veïns Rocatomba

1.272,00 € Actes musicals festa major hivern i d'estiu
393,00 €

Cavalcada de Reis

393,00 €

Cavalcada de reis

696,00 €

Activitats per a nens i grans durant la festa major
115,00 € Torneig infantil i social
1.237,00 € Torneig de Futbol Festa Major
696,00 € Torneig de festa major
Projecte
Raó per la qual ha estat denegada
Sopar de
germanor
amb els veïns

El projecte presentat no s'ajusta a l'objecte de la
subvenció (sopar)
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SEGONSEGON- Aprovar el pagament immediat de la subvenció ales entitats
beneficiàries.
TERCER.TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin
el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 13 al 15 de la
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions destinades a
associacions culturals i juvenils, i que es transcriuen a continuació:
“Article 13.- Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran obligats a
justificar abans del 15 de desembre de l’any referit a la convocatòria, que
l’import ha estat destinat a la finalitat per la qual va ser atorgada i per això
hauran d’aportar:
a) Certificat de justificació de la subvenció.
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a la
quantitat subvencionada i amb els següents requisits:
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària
2.- Contenir el DNI o NIF
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció pel
programa o activitat.
c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació econòmica,
amb exemplar de la documentació utilitzada per a la difusió o
realització de l’activitat, on figurarà: “Amb el suport de l’ÀREA DE
CULTURA/JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA” i el logotip de
l’Ajuntament.
Article 14.- Si la documentació presentada en temps hàbil fos incorrecta o
incompleta se li comunicarà a l’interessat, consentint-li un nou termini
improrrogable de 15 dies hàbils per corregir-la o completar-la.
Article 15.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquestes normes,
podrà ocasionar la inhabilitació per rebre noves subvencions, així com el retorn,
per part de l’Entitat sol·licitant de les quantitats corresponents a les activitats no
realitzades.”
QUART.QUART.- Sotmetre a la ratificació de la Junta de Govern Local, la present
resolució, en la primera sessió que realitzi.
CINQUÉ.CINQUÉ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.
SISÉ.SISÉ.- Notificar el present acord a tots els interessats.”
Atès allò que disposa el quart acord de la Resolució d’Alcaldia.
Atès que la competència per a l’atorgament de subvencions d’import superior a
1.502,53 Euros és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de
Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007.
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És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia 811/2009 de
data 15 de juliol de 2009.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
12. Ratificació del caràcter urgent dels temes següents:
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.
13. SOBREVINGUT Aprovació de la creació d'uns imports a l'apartat IV
"Escola Bressol Municipal Les Orenetes" de l'article 4 de l'Ordenança
Fiscal núm. 25.
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 ha variat el cost de la prestació d’alguns serveis de competència
municipal, des de l’Àrea de Serveis Personals d’aquest Ajuntament es proposa
modificar els preus públics de l’escola bressol municipal per al curs escolar
2009/2010.
Vist l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics
per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal,
pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la competència per
modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord amb l’establert a
l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals.
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988,
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de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix
preus públics per a la prestació de serveis i realització d’activitats de
competència municipal.
Atesa la proposta d’augment per part de l’empresa concessionària de l’Escola
bressol municipal i l’informe conjunt de la Tècnica d’Educació i la cap de l’àrea
de Serveis i Atenció a la Persona.
Atesa la clàusula 17.4 relativa al règim econòmic de la gestió del contracte per
la gestió i explotació del serveis públic d’Escola Bressol de La Roca del Vallès
signat el 30 de juny de 2005 en que s’estableix que l’Ajuntament revisarà
anualment els preus del servei a proposta de l’ajdudicatari.
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Crear uns nous imports en l’apartat IV “Escola Bressol Municipal Les
Orenetes” de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus
públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
municipal, d’acord amb el detall següent:
Escola Bressol Municipal Les Orenetes
Concepte
Quota servei acollida matí de 8:00 a 9h
Quota servei acollida matí de 8:30 a 9h

Periodicitat
Mensual
Mensual

Preu
40,00
15,66€

Els preus són els referents al curs 2009/2010.
SEGON.SEGON Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior
acord provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
TERCER.TERCER.- Publicar l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.
QUART.QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu, un cop
transcorregut el període d’exposició pública.
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CINQUÈCINQUÈ-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament.
14. SOBREVINGUT Aprovació de la certificació número 1 i liquidació, a nom
de l'empresa SERXAR SAU, pel projecte d'obra d'urbanització del carrer
Nogueres a Santa Agnès 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.
VISTA la certificació número 1 i liquidació emesa pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a nom de l’empresa SERXAR SAU, amb
N.I.F. A-59161158, pel projecte d’obra d’urbanització del carrer Nogueres a
Santa Agnès de Malanyanes relativa al mes de juny de 2009 per import de
185.950,00 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida
02.511.61005 – Projecte Urbanització tram final carrer Nogueres, 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 següents
ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 1 i liquidació, a nom de l’empresa
SERXAR SAU, amb N.I.F. A-59161158, pel projecte d’obra d’urbanització del
carrer Nogueres a Santa Agnès de Malanyanes relativa al mes de juny de 2009
per import de 185.950,00 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.
15. Assumpte sobrevingut.sobrevingut.- subvencions a entitats esportives i sociosocio-culturals
mitjançant
mitjançant el conveni de col.laboració entre la societat Value Retail
Manegement, SL i l'Ajuntament de La Roca del Vallès 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.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Retail Management la Roca
S.L. van signar en data 18 de juny del 2009 un conveni de col.laboració pel
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finançament de les entitats socioculturals i esportives del municipi de La Roca
del Vallès .
L’empresa es compromet en aquest conveni a fer una aportació econòmica de
15.000,00 euros. que de conformitat amb la clàusula segona es “repartiran
principalment entre les entitats amb les quals ve tradicionalment col·laborant:
Associacions de Comerciants de La Roca del Vallès; Penya Blanc-Blava;
Balonmano La Roca; Elskekorrenmolt i les entitats de Santa Agnès de
Malanyanes”.
La esmentada clàusula senyala que “L’Ajuntament decidirà en funció de les
activitats promogudes per cadascuna d’aquestes entitats l’import de la
contribució econòmica que correspongui"
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu
la possibilitat que els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut
econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de
particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències
locals.
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53€ és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució
d’alcaldia de 6 de juliol de 2007.
Atès que existeix crèdit suficient a les partides 09 452 489 Subvencions entitats
esportives i 01 463 489 Subvencions associacions
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.PRIMER Aportar, en concepte de subvenció les següents quantitats:
A càrrec de la partida 09 452 489 Subvencions entitats esportives:
Nom Entitat
Penya Blanc Blava Club de Futbol la Roca

Import Euros
5.000,00

Elskekorrenmolt
Balonmano La Roca
Club de Futbol Santa Agnès

1.000,00
5.000,00
200,00

A càrrec de la partida 01 463 489 Subvencions associacions
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Nom Entitat
Comissió Festes Santa Agnès
Associació de Veïns de Santa Agnès
Associació Pessebrista de Santa Agnès
Casal de Joves de Santa Agnès

Import Euros
200,00
200,00
200,00
200,00

A càrrec de la partida 13 322 470 Subvencions Promoció Econòmica
Nom Entitat
Associació de Comerciants

Import Euros
3.000,00

SEGON.SEGON.- Comunicar el present acord a les entitats interessades
TERCER.TERCER Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i efectuar el seu
pagament immediat mitjançant transferència bancària.”

16. ASSUMPTE SOBREVINGUT: Modificació llicència 11/07
11/07 a nom de
Argenta s.l. de l'edifici plurifamiliar del Ptge Espanya 4040-44
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 15-05-09 número de registre d’entrada 3903/09 i
posterior rectificació de data 22-07-09 reg. entd. 6206/09, formulada per
Argenta S.L., per modificació de la llicència d’obres 11/07 consistents en canvis
a la distribució de diferents habitatges i incorporació d’una porta al passadís de
la vivenda 2n. 3er. per tal de complir l’article 2.5.6.2 del Decret 259/2003 de
21 d’octubre sobre requisits mínims d’habitabilitat, a l’habitatge plurifamiliar al
Ptge Espanya 40-44, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26
Juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient en
data 14/05/08 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.
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
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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.PRIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 11/07 consistents en
canvis a la distribució de diferents habitatges i incorporació d’una porta al
passadís de la vivenda 2n. 3er. per tal de complir l’article 2.5.6.2 del Decret
259/2003 de 21 d’octubre sobre requisits mínims d’habitabilitat, a l’habitatge
plurifamiliar al Ptge Espanya 40-44, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal nº 6 epígraf 3er. 1.2 b
Taxa Llicència =

310,50 €

Total a liquidar =

310,50 €

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
20:10, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

