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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REALITZADA EL DIA 3 de març de 2009.
2009. NÚMERO 2009/6.
2009/6.

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 3 de març de 2009, essent les 20:25 hores es reuneixen a la
Sala de Juntes, 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, 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.- Ratificació del caràcter urgent de la sessió
2.- Aprovació exp. de contractació per a l’adjudicació de l'Obra supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Granada de La Torreta en T.M. de La
Roca del Vallès
3.- Aprovació exp. de contractació per a l’adjudicació de l'Obra supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Font del cargol de La Torreta en el
T.M. de La Roca del Vallès
4.- Aprovació exp. de contractació per a l’adjudicació de l'Obra renovació i millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de La Torreta en T.M. de La Roca del
Vallès
5.- Aprovació exp. de contractació per a l’adjudicació de l'Obra urbanització de l’accés
des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes La Roca del Vallès
6.- Aprovació exp. de contractació per a l’adjudicació de l'Obra de urbanització del
camí de circumvalació de l'Esglèsia de Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès
7.- Aprovació exp. de contractació per a l’adjudicació de l'Obra urbanització del tram
final del c/ Nogueras
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8.- Aprovació exp. de contractació per a l’adjudicació de l'Obra reforma i millora centre
cultural per a la Instal·lació de l’escola de música municipal
9.- Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra pacificació supressió
barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de La Rambla Mestre J. Torrents
10.- Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra millora de
l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea
d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
11.- Modificar els imports de l'apartat VI "Activitats aquàtiques piscina municipal i
lloguer d'altres instal·lacions esportives" 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.

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió
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 de la
convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes relacionats en
l’ordre del dia que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària,
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació.

2. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra supressió de
barreres arquitectòniques i millora del paissatge urbà del c/ Granada de La
Torreta en T.M. de La Roca del Vallès

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 el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte de pacificació,
supressió de barreres arquitectòniques i millora de paisatge urbà del c/ Granada de la
Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
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Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, per quin
motiu, en data 27 de febrer de 2009, es va celebrar sessió plenària en la que es va
aprovar definitivament el projecte d’obres anteriorment esmentat i es va acordar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari
“El Punt”, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de pacificación,
supresión de barreras arquitectónicas y mejora del paisaje urbano de la C/ Granada de
la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora de paisatge
urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, i procedir a la
licitació del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora de paisatge urbà del c/
Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”.
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Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 196.726,73 euros, més 31.476,28 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

CONSTRUCCIONES Y REBAJES ÀRIDS SA
CONSTRUCMARA, SL
AMSA

Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

3. Aprovació exp. de contractació
contractació per a l'adjudicació de l'Obra supressió de
barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Font del cargol de
La Torreta en el T.M. de La Roca del Vallès

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 el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte de pacificació,
supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Font del Cargol
de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local.
Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, per quin
motiu, en data 27 de febrer de 2009, es va celebrar sessió plenària en la que es va
aprovar definitivament el projecte d’obres anteriorment esmentat i es va acordar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari
“El Punt”, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
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corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de pacificacion,
supresion de barreras arquitectonicas y mejora del paisaje urbano de la c/ Font del
cargol de la Torreta en el TM de la Roca del Valles”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, i procedir a
la licitació del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/
Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 174.312,24 euros, més 27.889,96 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

PRYCSA
CONSTRUCCIONS VILARDEBÓ 96, SL
CONSTRUCCIONS ABOLAFIO SL
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Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

4. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació
l'adjudicació de l'Obra renovació i millora
de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de La Torreta en T.M. de La
Roca del Vallès

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 el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte de renovació i
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta en T.M. de la
Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, per quin
motiu, en data 27 de febrer de 2009, es va celebrar sessió plenària en la que es va
aprovar definitivament el projecte d’obres anteriorment esmentat i es va acordar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari
“El Punt”, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de renovacion y mejora
de la eficiencia energetica del alumbrado publico de la Torreta en el T.M. de la Roca
del Valles”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
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inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la
Torreta en T.M. de la Roca del Vallès”, i procedir a la licitació del contracte, pel
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de
renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta en
T.M. de la Roca del Vallès”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 157.444,10 euros, més 29.989,35 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

SECE, SA
INSTAL-SERVI GODAYOL, SL
INSTALDI-INSTAL·LACIONS, SL
JCINSTAL

Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

5. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra urbanització de
l'accés des de la BVBV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes La Roca del Vallès

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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Vist que el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte d’urbanització de
l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès” amb càrrec
al Fons Estatal d’Inversió Local.
Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, per quin
motiu, en data 27 de febrer de 2009, es va celebrar sessió plenària en la que es va
aprovar definitivament el projecte d’obres anteriorment esmentat i es va acordar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari
“El Punt”, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de urbanizacion del
acceso desde la BV-5105 a Sant Agnes de Malanyanes”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La
Roca del Vallès”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
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Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte
d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del
Vallès”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 172.299,73 euros, més 27.567,96 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

AMSA, SA
DEUMAL, SL
PRYCSA

Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

6. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra de urbanització del
camí de circumvalació de l'Esglèsia de Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del
Vallès
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 el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte d’urbanització del
camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès”
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, per
quin motiu, l’acord adoptat inicialment s’entén aprovat definitivament, restant
pendent únicament la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat, el diari “El Punt”, el taulell d’anuncis
de la corporació i la pàgina web municipal.
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Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de urbanización del
camino de circunvalacion de la iglesia de Santa Agnes de Malanyanes”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte d’urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de
Malanyanes. La Roca del Vallès”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment
negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte
d’urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de Malanyanes. La
Roca del Vallès”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 124.568,96 euros, més 19.931,03 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

AMSA, SA
AGLOMERATS GIRONA, SA
EXCAVACIONES Y OBRAS ALMA SA
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Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

7. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra urbanització del
tram final del c/ Nogueras
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 el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte per les obres
d’urbanització del tram final del c/ Nogueres” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, per
quin motiu, l’acord adoptat inicialment s’entén aprovat definitivament, restant
pendent únicament la publicació de l’anuncia d’aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat, el diari “El Punt”, el taulell
d’anuncis de la corporació i la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto para las obras de
urbanizacion del tramo final de la c/Nogueres”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte per les obres d’urbanització del tram final del c/ Nogueres”, i procedir a la
licitació del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte per les obres
d’urbanització del tram final del c/ Nogueres”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 160.301,72 euros, més 25.648,28 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

SERXAR. SA
EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS REQUENA, SA
HERMINIO DÍAZ MARTÍNEZ

Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

8. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra reforma i millora
centre cultural per a la Instal.lació de l'escola de música 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.
Vist que el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte d’obra de reforma i
millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola de música municipal” amb
càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
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Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, per quin
motiu, en data 27 de febrer de 2009, es va celebrar sessió plenària en la que es va
aprovar definitivament el projecte d’obres anteriorment esmentat i es va acordar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari
“El Punt”, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de obra de reforma y
mejora del centro cultural para la instalacion de la escuela de musica municipal”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte d’obra de reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola
de música municipal”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment negociat
sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte d’obra de
reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola de música
municipal”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 85.566,64 euros, més 13.690,66 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
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9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

EDIFICACIONS BARÓ, SL
JIR CONSTRUCCIONS
ROC BLANC, SA

Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

9. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra pacificació
supressió barreres arquitectònoques i millora del paisatge urbà de La Rambla
Mestre J. Torrents
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist que el Ple, en sessió celebrada en data 22 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte de pacificació,
supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J.
Torrents” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, per quin
motiu, en data 27 de febrer de 2009, es va celebrar sessió plenària en la que es va
aprovar definitivament el projecte d’obres anteriorment esmentat i es va acordar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari
“El Punt”, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de pacificacion,
supresion de barreras arquitectonicas y mejora del paisaje urbano de la Rambla Mestre
J. Torrents”.
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Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà
de la Rambla Mestre J. Torrents”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment
negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de
pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla
Mestre J. Torrents”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 199.512,93 euros, més 31.922,07 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

AGLOMERATS GIRONA, SA
CONSTRUCCIONS I SERVEIS SAIZ, SA
BIGAS GRUP SLU

Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva
d’aprovació definitiva del “Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i
millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J. Torrents”.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
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Setè.Setè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

10. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'Obra millora de
integració
ció urbanística a
l'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integra
l'àrea d'aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)

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 el Ple, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2009, va ratificar l’acord de
la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2009, pel qual es va aprovar
inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte de Millora de
l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea
d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)” amb càrrec al Fons Estatal
d’Inversió Local.
Atès que l’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de 2009; en el diari “El
Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data
22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de gener de 2009.
Vist que dins del període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, per quin
motiu, en data 27 de febrer de 2009, es va celebrar sessió plenària en la que es va
aprovar definitivament el projecte d’obres anteriorment esmentat i es va acordar la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari
“El Punt”, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Atès que el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial va resoldre en data 5 de febrer de
2009, autoritzar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local el finançament de les obres
corresponents al projecte d’obra ordinària anomenat “Proyecto de mejora de la
accesibilidad, supresión de barreras arquitectonicas y integracion urbanistica de la area
de aparcamiento de la zona polideportiva (104 plazas)”.
Vist que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte,
els quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció, assenyalant,
tanmateix la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de crèdit adequat
i suficient per a fer front a la contractació en tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 9/2008.
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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:
ACORDS
Primer.Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de Millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i
integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”, i
procedir a la licitació del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i
tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de Millora
de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea
d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”.
Tercer.Tercer.- Aprovar la despesa màxima de 198.405,17 euros, més 31.744,83 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal d’Inversió Local creat per Reial decret llei
9/2008, de 28 de novembre, en haver estat aprovada per Resolució del Secretari
d’Estat de Cooperació Territorial de data 05/02/09, i amb càrrec a la partida
pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
-

AMSA, SA
CONSTRUCMARA, SL
CONSTRUCCIONES Y REBAJES ÀRIDS, SA

Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA

11. Modificar els imports de l'apartat VI "Activitats aquàtiques piscina municipal i
lloguer d'altres instal·lacions
instal lacions esportives" 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.
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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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 una sèrie
de preus públics per a l’any 2009. Concretament, a l’apartat d’activitats aquàtiques a
la piscina municipal i lloguer d’altres instal·lacions esportives.
Atès que per l’assistència als mateixos es cobren unes tarifes.
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
Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORD
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Modificar els imports de l’apartat VI “Activitats aquàtiques piscina municipal i
lloguer d’altres instal·lacions esportives” 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:
VI.- ACTIVITATS AQUÀTIQUES PISCINA MUNICIPAL I LLOGUER D’ALTRES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
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CONCEPTE PREU
LLOGUERS INSTAL·LACIONS
CAMP DE FUTBOL
Resta d'usuaris
Futbol 11
Futbol 11 sense llum
Futbol 7 amb llum
Futbol 7 sense llum
PÀDEL
Abonats
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)
Llum (1 hora)
Lloguer de raquetes i pilotes
Venta pot de 3 pilotes
Resta d'usuaris
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)
Llum (1 hora)
Lloguer de raquetes i pilotes
Venta pot de 3 pilotes
PISTA POLIESPORTIVA
Pista sencera (€ /hora)
PISCINA
Carril (preu/hora)
PAVELLÓ
Pista sencera
1/3 de pista

2009

93,20 €
69,92 €
64,15 €
46,63 €

3,25 €
4,35 €
5,40 €
3,25 €
5,51 €
6,61 €
6,66 €
8,92 €
11,12 €
3,36 €
5,51 €
6,61 €
37,76 €
55,49 €
86,75 €
57,80 €

SEGON.SEGON 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.
TERCER.TERCER.- 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..
QUARTQUART-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament.
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I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
21:10, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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