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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 26 de març de 2009.
2009. NÚMERO 2009/9.
2009/9.

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

Havent excusat la seva absència el Sr. Gabriel Parra i Carrasco
A la Roca del Vallès, el dia 26 de març de 2009, essent les 17:50 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, i la regidora Marta Pujol i Armengol convidada convocada
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
SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.- Aprovació actes dies 12 i 23 de març de 2009
2.- Aprovació conveni entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Granollers, Canovelles, La Roca del Vallès i Les Franqueses del Vallès per a la
redacció d'un estudi d’accessibilitat.
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
3.- Relació de factures exercici 2008 per aprovar en la Junta de Govern.
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
4.- Creació i modificació dels preus públics dels serveis culturals
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ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM
RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació actes dies 12 i 23 de març de 2009
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local
l’esborrany de les actes dels dies 12 i 23 de març, les quals van estar adjuntades
a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres sol·liciti cap
rectificació, l’acta del dia 12 de març resta aprovada per unanimitat de tots els
assistents i a continuació la del dia 23 de març, també per unanimitat dels
assistents, amb la abstenció del Sr. Jordi Fortí Gurgui que no va assistir a la
mateixa.
2. Aprovació conveni entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Granollers, Canovelles, La Roca del Vallès i Les Franqueses del Vallès per a
la redacció d'un estudi d'accessibilitat.
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 que és interès del municipi la necessitat d’un estudi d’accessibilitat per tal de
promoure la millora de l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques del
municipi.
Atès que es va sol·licitar la col·laboració de la Diputació de Barcelona per tal de realitzar
l’estudi d’accessibilitat i vist la intenció de la Diputació de Barcelona de continuar la
col·laboració amb els ajuntaments en els programes i projectes de millora de
l’accessibilitat.
Atès que l’objecte del conveni és la realització per part de la Diputació de Barcelona (
Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge) d’un estudi d’accessibilitat, amb
l’objectiu d’analitzar l’accessibilitat de les parades d’autobús, les estacions de tren, les
parades de taxi, les places d’aparcament reservat i altres elements de transport, així
com
l’establiment del tipus i detall d’intervenció necessari per a l’eliminació de
barreres arquitectòniques, amb un pressupost estimatiu i un pla d’etapes.
Vist que l’Ajuntament haurà de facilitar, en la mesura de les seves disponibilitats
materials, la informació relativa a les parades i línies de transport, així com les places
públiques d’aparcament reservat, el plànol digital de la població i tota aquella
informació necessària per a la redacció del Pla.
Vist que es constituirà una comissió mixta entre les entitats per tal de fer el seguiment
del conveni, així com l’intercanvi de la informació necessària per a la bona marxa dels
treballs.
Atès que el conveni té vigència d’un any a partir de la data de la seva signatura i que
s’esgotarà en el període de vigència convingut entre les parts, essent tanmateix causa
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d’extinció del conveni l’incompliment greu i manifest de les obligacions que provenen
del conveni i les causes generals previstes a la legislació vigent.
Atès que l’Ajuntament es compromet a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord
que pugui sorgir en el desenvolupament del conveni, malgrat que les qüestions
litigioses que es produeixin en la seva interpretació i compliment siguin de
coneixement i competència dels tribunals o jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu de Barcelona.
Vist el que disposa l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 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 els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant
els consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
De conformitat amb l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny- ROAS-, pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre els 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.
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i
següents del ROAS.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del “ Conveni entre la Diputació
Barcelona i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, La Roca del Vallès i
Franqueses del Vallès per a la redacció d’un estudi d’accessibilitat” per tal
promoure la millora de l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques
municipi.

de
Les
de
del

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona
Tercer.- Facultar a l’Alcalde- President de la corporació tan àmpliament com a Dret
sigui possible per a l’execució d’aquest acord.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
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3. Relació de factures exercici 2008 per aprovar en la Junta de Govern.
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 18.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per al 2008
prorrogat 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 4/2009 per import de 261.617,13 euros
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.- Aprovar l’esmentada relació l’import total de la qual ascendeix a 261.617,13
euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
4. Creació i modificació dels preus públics dels
dels serveis culturals
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 durant l’any es realitzaran diversos tallers i activitats culturals per les quals es
cobren uns preus públics, des de l’Àrea de Serveis Personals d’aquest Ajuntament es
proposa modificar una sèrie de preus públics per a l’any 2009. Concretament, a
l’apartat Serveis Culturals es proposa:
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1. Crear nous preus públics per a la venda de llibres de conformitat amb el
següent detall:
Concepte
Venda Llibre fins a 250 pàgines
Venda Llibre a partir de les 251 pàgines

Import Euros
12,00
18,00

2. Simplificar els preus públics que es cobren pels diferents tallers:
a. Suprimint els actuals preus :
Concepte
Taller o Curset Nivell A
Taller o Curset Nivell B
Taller o Curset (no periòdic)

Periodicitat

Preu

Trimestral
Trimestral
Puntual

25,00
50,00
30,00

Periodicitat
Mensual
Mensual
Puntual

Preu
18,00
25,00
45,00

b. Creant un nous preus públics :
Concepte
Taller Infantil
Taller Adult
Monogràfic

Vist l’article 5 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, 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.
Atès que per part del Departament de Serveis Personals s’ha fet un estudi sobre el cost
d’aquestes activitats, i han cregut oportú augmentar per a l’any 2009 l’import
d’aquestes activitats.
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORD
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.-Aprovar els imports dels nous preus públics de l’apartat I “ Serveis Culturals “
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:

I SERVEIS CULTURALS
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Concepte
Venda Llibre fins a 250 pàgines
Venda Llibre a partir de les 251 pàgines

Concepte
Taller Infantil
Taller Adult
Monogràfic

Import Euros
12,00
18,00

Periodicitat

Import Euros

Mensual
Mensual
Puntual

15,00
22,50
50,00

SEGON.-Suprimir
SEGON
els següents preus públics de l’apartat “Serveis Culturals “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:
Concepte

Periodicitat

Import Euros

Taller o Curset Nivell A
Taller o Curset Nivell B
Taller o Curset (no periòdic)

Trimestral
Trimestral
Puntual

25,00
50,00
30,00

TERCER.TERCER Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades 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.
QUART.QUART.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades..
QUINTQUINT-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:35, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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