Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
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Fax: 93 842 04 59
genisci@laroca.cat
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 10 de juny de 2010.
2010. NÚMERO 2010/15.
2010/15.

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
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata

A la Roca del Vallès, el dia 10 de juny de 2010, essent les 17:25 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata, i la regidora Sra. Marta Pujol i
Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi el secretari
acctal. Robert Roca Parés.
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 actes dies 27 de maig i 3 de juny de 2010.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
2.- Aprovació modificació Ordenança fiscal número 25
ÀREA D'URBANISME,
D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
3.- Llicència d'obres Exp. d'obres 43/07 a nom de Pedracor S.A. per a obres
d'adeqüació de camí a la Crta d'Orrius.
4.- Denegació modificació llicència obres 26/05 a nom d'Eduardo Blanco
Corbato de l'habitatge del C/ Salvador Espriu 11
5.- Pròrroga llicència d'obres 45/06 a nom de PICSA, C/ Ponent 7
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
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6.- Aprovació del contingut i la signatura de la modificació i pròrroga del
Conveni de col·laboració en matèria d'ajuts de menjador amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 25 de maig de 2009
7.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 25 de maig de 2010, per mitjà de la
qual se sol·licita ajut del Programa complementari "assistència per a la millora
de material esportiu inventariable" del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat per l'any 2010
8.- Acceptació d'un ajut de 20.475,40 € atorgat per la Diputació de Barcelona
pel programa complementari d'urgència social, dins l'àmbit del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per l'any 2010

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació actes dies 27 de maig i 3 de juny de 2010.
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local
l’esborrany de les actes de les sessions de data 27 de maig i 3 de juny, 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 27 de maig resta aprovada per
unanimitat de tots els assistents i la del dia 3 de juny resta aprovada per una
amb l’abstenció de la Sra. Montserrat Ametller Viñamata, que no va assistir a la
mateixa.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
2. Aprovació modificació Ordenança fiscal número 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 l’informe del tècnic auxiliar de cultura en la que es demana la modificació de la
ordenança 25 per a ser aprovada a la Junta de Govern Local.
Atesa la necessitat detectada de modificació dels preus dels espectacles en conceptes
de representació municipal.
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
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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 aprovà 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.
de
e Govern
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta d
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- APROVAR la creació del preu públic per ala venda de samarretes en el punt I
de serveis culturals, de l’apartat 4 de l’ordenança 25, reguladora dels preus públics per
a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, amb el
següent detall:
Concepte
Samarretes

Import Euros
6,00

SEGON.SEGON.- APROVAR la modificació del punt I de serveis culturals, de l’apartat 4 de
l’ordenança 25, reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència municipal, afegint el text amb el següent detall:
“L’ajuntament de La Roca del Vallès gaudirà d’una bonificació del 100% en qualsevol
dels conceptes relacionats anteriorment.
Les botigues que vulguin vendre algun producte de l’Ajuntament de La Roca gaudiran
d’una bonificació del 30% del preu de venta.”
TERCER.TERCER 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, 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 l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu, un cop
transcorregut el període d’exposició pública.
SISÈSISÈ-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
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3. Llicència d'obres Exp. d'obres
d'obres 43/07 a nom de Pedracor S.A. per a obres
d'adeqüació de camí a la Crta d'Orrius.
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 sollicitud de data 07/06/07 amb NRGE 5773/07 , i posteriors rectificacions de
dates 03/03/08 NRGE 1757 i 03/05/10 NRGE 3016, formulada per la societat Pedracor
S.A., per la que va sol.licitar llicència d’obres per a adequació del camí a la pedrera de
Pedracor a la crta. d’Orrius, dins d’aquest terme municipal.
Atès que el sòl on es pretén realitzar les obres és un sòl no urbanitzable en part clau
15(zona lliure permanent) clau 16 ( zona de sòl protegit d’interès forestal ) i segons el
Pla Especial de la Conreria-Sant Mateu-Cèllecs clau 2 ( zona forestal de recuperació).
Atès que les obres que es pretenen realitzar són les previstes en l’article 47.4del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
Atès que s’ha seguit el tràmit d’informació pública corresponent, penjant un edicte en
taulell d’edictes de l’Ajuntament, i amb publicació de l’edicte al diari El Punt i al BOPB,
i es va sol.licitar informe informe als organismes afectats i aquest ja van ser tramesos
favorablement pel tràmit d’aprovació inicial, segons consta a l’expedient.
Atès que per part de l’Ajuntament es va aprovar inicialment l’expedient en data 11 de
juny de 2009 i aquets es va remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
en data 22 de juny de 2009.
Vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la sessió de data 5
de novembre de 2009, en el que fa constar que la tramitació de la perceptiva llicència
és de competència exclusivament municipal.
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecta Municipal en data 28/05/10.
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 6 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 ATORGAR LLICÈNCIA a la societat PEDRACOR S.A., per a millora del camí
que va des de la carretera de Parpers a la pedrera d’Orrius, al seu pas pel terme
municipal de La Roca del Vallès.
SEGON.SEGON Aprovar la liquidació de la taxa i impost corresponent.
Pressupost Projecte 71.312,65
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ICIO= Pressupost *3,04 = 2167,90 €
Taxa= Ord. Fiscal nº 6 art 6 epig. 3er = 116,44 €
TOTAL = 2.284, 34 €
TERCER.TERCER En compliment d’allò establert al Decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001 i a l’Ordenança Municipal de
runes, s’ha d’acreditar davant de l’Ajuntament, signat per un gestor autoritzat, un
document d’acceptació on ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra, que
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. A tal efecte, s’ha de
dipositar en aquest Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les obres, una garantia
econòmica de 120,20 euros.
euros
QUART.QUART CONDICIONS DE LLICÈNCIA:

-

-

-

Segons informe de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, és
imprescindible el compliment de les mesures fixades per la Ponència Ambiental
del Departament de Medi Ambient i Habitatge a la Declaració d’Impacte
Ambiental i Informe integrat.
Segons informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural, és imprescindible
portar a terme una prospecció arqueològica sistemàtica a tota la zona
delimitada pel projecte per tal de documentar la possible existència de
jaciments arqueològics i valorar les restes arqueològiques del jaciments
documentats al costat del camí.
Caldrà aportar el document d’acceptació d’aquests residus pel gestor autoritzat
(D 201/94 i D 161/2001).

CINQUÈ.CINQUÈ Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, al
Parc Serralada Litoral i als interessats que costen a l’expedient.

4. Denegació modificació llicència obres 26/05 a nom d'Eduardo Blanco
Corbato de l'habitatge del
del C/ Salvador Espriu 11
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 1/12/2009 número de registre d’entrada 9433/09,
formulada per Eduardo Blanco Corbato, per modificació de la llicència d’obres 26/05
consistent en canvi de coberta plana en comptes de coberta en pendent a l’habitatge
del C/ Salvador Espriu 11, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Vist l’informe desfavorable emès per l’arquitecta municipal en data 20 de maig de
2010.
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Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:
“PRIMER.“PRIMER.- Denegar
Denegar la modificació de la llicència d’obres 26/05 consistent en canvi de
la coberta en pendent de l’habitatge al C/ Salvador Espriu 11 per coberta plana atès la
obligatorietat actual d’executar una coberta en pendent.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal nº 6 epigraf 3er. 1.8
Taxa Llicència =

116,44 €

Total a liquidar =

116,44 €

5. Pròrroga llicència d'obres 45/06 a nom de PICSA, C/ Ponent 7
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 18-03-10 i núm. de reg. ent. 1986/10, formulada per
Francesc Gascón Esterlich en rep. de la Societat PICSA, per la que sol.licita prorroga
de la llicència d’obres de l’expedient 45/06 de construcció d’un habaitatge unifamiliar
al C/ Ponent 7, dins d’aquest terme municipal,

Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 2 de juny de 2010.
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:
Primer.- Concedir pròrroga de llicència d’obres per divuit mesos, a la societat PICSA, en
relació a la llicència d’obres de l’expedient 45/06 de construcció d’un habitatge
unifamiliar al C/ Ponent 7, dins d’aquest terme municipal,

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:
Taxa per pròrroga de llicència: 155,25 €
( Ordenança fiscal 6 art. 6è.)
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Total = 155,25 €.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
6. Aprovació del contingut
contingut i la signatura de la modificació i pròrroga del
Conveni de col.laboració en matèria d'ajuts de menjador amb el Consell
Comarcal del Vallès
Vallès Oriental, formalitzat el 25 de maig de 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.
En data 11 de juny de 2009, la Junta de Govern Local va aprovar el contingut i la
signatura del “Conveni de col.laboració per a la gestió dels ajuts de menjador del
Consell Comarcal del Vallès Oriental” entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’Ajuntament.
El 25 de juny de 2009, el Consell Comarcal va formalitzar el conveni de col.laboració
esmentat al paràgraf anterior amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Atès que aquest conveni estableix en el pacte 5è que pot ser objecte d’una única
pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts. En data 27/05/10 i NRGE
3705/10, es va rebre notificació de l’acord 2010/5 de la Comissió de Govern del
Consell Comarcal sobre el contingut i la signatura de la modificació i pròrroga del
Conveni de col.laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament
dels ajuts de menjador del Consell Comarcal, amb els ajuntaments de la comarca.
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.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
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’aprovació de convenis interadministratius és competència de la Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest
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Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. Publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 187, de 6 d’agost de 2007.
Per tot això, la regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de la modificació i la pròrroga del Conveni
de col.laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels
ajuts de menjador del Consell Comarcal”, formalitzat el 25 de maig de 2009.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb
l’enviament dels dos convenis formalitzats, rebuts 27 de maig de 2010 amb NRGE
3705/10.
Tercer.Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials
municipals.

7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 25 de maig de 2010, per mitjà de la
qual se sol.licita ajut del Programa complementari "assistència per a la
millora
millora de material esportiu inventariable" del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat per l'any 2010
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 588/10, de
data 25 de maig de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona desenvolupa una línia de cooperació
amb els ens locals adreçada a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i
ciutadanes de la província mitjançant l’impuls de la pràctica físico-esportiva, difonent
els beneficis físics, psíquics i socials de l’esport i potenciant els seus caràcters educatiu,
recreatiu i de millora de la salut.
La cooperació es materialitza en el suport tècnic i econòmic tant en l’àmbit de les
activitats i programes esportius com en l’àmbit de la planificació, disseny, construcció i
gestió dels equipaments necessaris per desenvolupar pràctiques físico-esportives
d’acord amb les necessitats dels municipis.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc
que regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la
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província que s’hi adhereixin. Aquest Protocol ha estat modificat pel Ple de 30 d’abril
de 2009 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 113, de 12/5/2009).
L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona vol dinamitzar una línia de suport
econòmic amb l’objectiu de contribuir a la millora de la seguretat de les instal·lacions
esportives municipals. Concretament amb la finalitat que els ens locals puguin
minimitzar els riscos del seu material esportiu inventariable amb accions de millora,
substitució o implementació d’aquests elements, segons les condicions exigides per la
normativa vigent, dins dels seus espais esportius. Tot el material subvencionat haurà de
complir la normativa que li sigui d’aplicació.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en data 29 d’abril de 2010, va
aprovar el Programa complementari “Assistència per a la millora de material esportiu
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, així com el
règim de concertació d’aquests ajuts per a l’any 2010, que reculli les especificitats de
gestió per donar resposta a la naturalesa de les actuacions implicades. Publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 103, de data 30 d’abril de 2010.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern, de
conformitat amb la resolució d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicades al BOP
de Barcelona número 187, de data 6 de juliol de 2007, publicat al BOP de Barcelona
número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de la
competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Atès que no és possible esperar fins a la propera sessió de la Junta de Govern per
qüestions de compliment amb el termini de presentació de la sol.licitud, d’acord amb
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es proposa fer la sol.licitud per mitjà de
Resolució d’Alcaldia a ratificar en la propera Junta de Govern Local que se celebri.
És per tot això que l’Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves atribucions que em són
conferides,
RESOLC:
RESOLC
Primer.Primer.- Sol.licitar a la Diputació de Barcelona uns ajuts per un import global de
18.748,00 euros, dins el Programa complementari “assistència per a la millora de
material esportiu inventariable” del Pla XBMQ per l’any 2010 , d’acord amb el següent
detall:

Descripció de la
necessitat

Ubicació

Ens local que té
la titularitat i
s’encarrega de
la gestió i el
manteniment
manteniment

SOL.LICITU
D
SUBVENCIÓ
2010
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Dos jocs de
cistelles de
minibàsquet de
nova
implementació

Gimnàs CEIP
Mogent

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

4.200 €

Dos jocs de
cistelles de
minibàsquet de
nova
implementació

Pavelló
poliesportiu
carrer Església

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

4.200 €

Un joc de
porteries de
minihandbol de
nova
implementació

Gimnàs CEIP
Mogent

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

1.300 €

Sis jocs de
porteries
abatiblesde
Futbol-7 de
nova
implementació

Camps de
futbol
municipals

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

9.048 €

Segon.Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’Àmbit de Suport als Equipaments i les
Infraestructures de la Diputació de Barcelona juntament amb el formulari XC-0305.
Tercer.Tercer.- Comunicar aquesta Resolució a la Intervenció municipal i els Servei d’Esports
municipal.
Quart.Quart.- Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri.”
Atès que l’adopció d’aquest acord és una competència delegada per l’Alcalde en la
Junta de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007; publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost de 2007.
És per tot això, que el regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 588/10, de data 25 de maig de 2010,
anteriorment transcrita.

8. Acceptació d'un ajut de 20.475,40 € atorgat per la Diputació de
Barcelona pel programa complementari d'urgència social, dins l'àmbit
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del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per l'any
2010
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

La Diputació de Barcelona, per fer front a l’actual crisis econòmica que travessa el
nostre país, impulsa un seguit de mesures orientades a donar suport als ens locals en
tots els àmbits d’actuació que es deriven de l’impacte de la crisi econòmica i
proporcionar models i metodologies d’intervenció als gestors públics municipals.
Una de les mesures previstes es basa en el suport als serveis socials bàsics en la gestió
de prestacions d’urgència social per donar cobertura a necessitats greus i que afecten a
les condicions de vida de la ciutadania, partint del fet que els serveis socials bàsics dels
ajuntaments estan rebent la primera demanda de suport per part de la ciutadania, que
busca en els poders públics l’emparament a la seva situació.
A través del reforç de les prestacions socials de caràcter econòmic els serveis socials
bàsics poden donar una millor resposta a les actuals situacions derivades de la crisi
econòmica i que impedeixen fer front a la manutenció, a les despeses essencials per al
manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat
familiar o de convivència.
Per això, l’Àrea de Benestar Social genera un programa de suport als ajutnaments per
ajuts d’urgència social a les famílies, en consonància amb els preceptes que marca la
Llei 13/2006 que atorga competències als ens locals per a les prestacions econòmiques
d’urgència social i d’acord amb la voluntat de contribuir a pal.liar els efectes de la crisi
econòmica en les famílies.
Vist l’acord d’atorgament de subvencions del Ple de la Diputació de Barcelona, de la
sessió 29 d’abril de 2010, notificat a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 24 de
maig de 2010 i NRGE 3625.
Tenint en compte 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.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
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Tenint que compte que 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’acceptació de subvencions d’import inferior a 60.101,21 € adopció d’aquest
acord és competència delegada en la Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, mitjançant Decret 836/07 de
data 6 de juliol de 2007, publicades al BOP de Barcelona número 187, de data 6
d’agost de 2007, publicat al BOP de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de
2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de la
competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
És per tot això que la regidora de Benestar Social i Sanitat sotasignant proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
ACORDS:
RDS
PRIMER.PRIMER.- Acceptar l’ajut 10/Y/66323 d’un import de 20.475,40 € atorgat per la
Diputació de Barcelona pel programa complementari d’urgència social, dins l’àmbit del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per l’any 2010.
SEGON.SEGON.- Notificar aquest acord juntament amb el model normalitzat YC-0102 a l’Àrea
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
TERCER.TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials
municipals.

TEMA SOBREVINGUT
9. Aprovació de l'expedient
l'expedient de contractació per a la gestió del servei públic
d'Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès i convocatòria de la
licitació.
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 de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió de 6 d’abril de 2006, va
acordar l’establiment del Servei municipal d’Escola de Música, el qual es gestiona de
forma indirecta, mitjançant concurs en procediment obert, segons estableix el projecte
d’establiment.
Atès que mitjançant l’informe de 2 de juny de 2010, la Cap de l’àrea de Serveis
Personals i Atenció a les Persones i la tècnica d’ensenyament, posen de manifest la
necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic d’Escola Municipal
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de Música de la roca del Vallès pel curs 2010-2001, atès el Reglament del Servei públic
d’escola municipal de música de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i tenint en compte
que la realitat sociodemogràfica del municipi segueix demandant aquest servei.
Vist que l’article 3r de l’esmentat reglament estableix que aquest servei públic es
prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta.
Atès que el període d’obertura del servei de l’escola municipal de música és el mateix
que marca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pel curs escolar.
El contracte actual finalitzarà el proper dia 30 de juny i el servei d’Escola de Música ha
de reprendre les seves activitats a començament de setembre. Atès que, ha d’haver-hi
una continuïtat en la prestació d’aquest servei, per raons d’interès públic, resulta
necessari dur a terme la contractació objecte d’aquest expedient mitjançant tramitació
urgent, per tal d’accelerar la seva adjudicació.
Vist que, donades les característiques del servei públic, la situació actual i el projecte
d’establiment del mateix, es considera que el procediment més adequat és el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars.
Vist que s’ha emès l’informe de Secretaria i Intervenció sobre, respectivament, la
legislació aplicable i el procediment a seguir; i sobre l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient per atendre aquesta contractació.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableixen
la Disposició Addicional Segona i en funció del que disposen els articles 93 a 104 de la
Llei 30/2007 de la LCSP, sobre els actes preparatoris i tot en relació amb l’article 274.2
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Vist 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, ja que l’import de la contractació supera la
quantitat de 60.101,21 euros i no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
d’aquest Ajuntament ni la quantia de 6.010.121,04 euros.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació
urgent, oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei
públic d’Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 2010/2011, i convocar la
seva licitació.
Segon.Segon.- Autoritzar, per la quantia objecte de contractació, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida
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08.324.22718 “Escola de música” de l’estat de despeses del Pressupost municipal
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010. Així mateix, en el pressupost per a l’exercici
2011 s’haurà d’assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per al seu
finançament a la partida corresponent.
Tercer.Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que regiran el contracte per a la gestió del servei públic d’Escola Municipal
de Música de la Roca del Vallès.
Quart.Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant l’anunci
de licitació, perquè en el termini de vuit (8) dies naturals els interessats puguin
presentar les proposicions que creguin pertinents.
Cinquè.Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Roca del Vallès tan
àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest acord i signatura dels
documents que se’n derivin.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a Intervenció i a l’àrea municipal corresponent.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

El Secretari acctal.

Vist i plau
L’alcalde
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