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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 11 de març de 2010.
2010. NÚMERO 2010/6.
2010/6.

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

A la Roca del Vallès, el dia 11 de març de 2010, essent les 18:35 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, assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra.
Havent excusat la seva absència la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata.
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre
del dia.
Ordre del Dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.- Aprovació acta dia 25 de febrer de 2010
2.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Roca del
Vallès i el consorci Administració Oberta per a la prestació del servei de notificació
electrònica (eNOTUM)
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3.- Donar compte de la relació de factures d'import 331.486,69 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el número 193/2010.
4.- Aprovar la relació de factures exercici 2009 per import de 395.60 €.
5.- Aprovar factures exercici 2010 per import de 12.729,84 €, corresponent a feines
exercici 2009.
6.- Aprovar factura de C. Solius certificació 1 obra sala polivalent ceip Mogent exercici
2009 per import de 90.175,58 €.
7.- Certificació número 1 Sala Polivalent al CEIP Mogent.
8.- Certificació número 2 Sala Polivalent al CEIP Mogent
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9.- Donar compte de la Relació de factures d'import 155.333,72 €, aprovada per
Resolució d'Alcaldia amb el núm 171/2010.
10.- Aprovació certificació 15 Obres urbanització Can Font de la Parera
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
11.- Obra major 17/09 a nom de Tomas Diaz Martínez per ampliació de planta
soterrani i construcció de piscina al carrer Ponent, 14.
12.- Modificació Llicència Obres 64/07 a nom de Bon Viure S.A. C/ Anselm Clavé 60
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
13.- Acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona destinat a l’elaboració i
desenvolupament del mapa d’instal·lacions esportives municipals (MIEM)
14.- Acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona destinat al finançament
dels serveis socials bàsics, dins l’àmbit del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008-2011
15.- Acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona destinat al finançament
dels serveis socials d’atenció domiciliària, dins l’àmbit del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 25 de febrer de 2010

Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 25 de febrer de 2010, el qual va estar
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres
sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els
assistents.

2. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració
col laboració entre l'Ajuntament de
la Roca del
del Vallès i el consorci Administració Oberta per a la prestació del
servei de notificació electrònica (eNOTUM)
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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L'Ajuntament de la Roca del Vallès, en el procés d'adaptació a la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, es troba amb la necessitat
d'implementar un sistema de notificació electrònica.

El Consorci AOC presta un servei per a resoldre un aspecte clau en la tramitació
electrònica, com és el de les notificacions oficials dels actes administratius produïts en
l’actuació administrativa. Aquest servei, que es posa a disposició de les administracions
públiques catalanes, ofereix les funcionalitats següents:
•

Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit de les notificacions
telemàtiques. Aquest lloc incorpora mecanismes de xifratge en les transmissions
per tal de garantir la confidencialitat de les dades, i, segell de data i hora per
acreditar el moment del dipòsit de la notificació i de l’accés per part de
l’interessat al seu contingut.

•

Mecanismes d’accés dels interessats al servei de notificacions a través de
pantalles “marca blanca” o mitjançant la web municipal que accedirà al servei
eNOTUM seguint el protocol definit pel Consorci AOC.

•

Mecanismes d’accés dels interessats amb autenticació a través de certificat
digital que garanteixen la identitat .

•

Sistemes de còmput dels terminis.

•

Sistemes d’alerta del dipòsit de notificacions per als interessats via correu
electrònic i/o missatge curt al telèfon mòbil.

•

Mecanismes de generació de les notificacions a través del servei de la
plataforma EACAT o bé a través de serveis web.

•

Mecanismes de generació d’informe de l’estat de les notificacions.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Resolució
núm. 836, de 6 de juliol de 2007, es proposa l'adopció dels següents acords

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Roca del Vallès i
el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la prestació del servei
de notificació electrònica (eNOTUM)
SEGON.- Facultar a l'alcalde-president, Sr. Rafael Ros i Penedo per a la signatura del
document objecte del present acord.
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TERCER.- Comunicar al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
l'adhesió al servei mitjançant la cumplimentació del formulari d'alta adjunt a
l'expedient.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3. Donar compte de la relació de factures d'import 331.486,69 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el número 193/2010.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 193/2010 per la que s’aprova la relació de
factures número F/2010/6 per import de 331.486,69 euros, els Srs. assistents
per unanimitat resten assabentats, quin text literal diu:
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
prorrogat correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent
dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
preveu que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és
competència de l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentades amb el
331.486,69 €..

núm. F/2010
F/2010/
10/ 6, per import de

VIST l’informe d’intervenció.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 303.200,27 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt.
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SEGON.SEGON. Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 28.286,42 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries relacionades
en el document adjunt.
TERCER.
TERCER.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.

Abans de debatre el punt següent s’absenta de la sessió el Sr. Jordi Fortí.
4. Aprovar la relació de factures exercici 2009 per import de 395.60 €..
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
prorrogat correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent
dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
preveu que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és
competència de l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2010/5
F/2010/5, per import de 395,60
€..
VIST l’informe d’intervenció.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 395.60 euros
euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
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SEGON.
SEGON.- comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

A les 19,15 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Marta Pujol Armengol, en la seva
condició de regidora convidada a l’acte.

5. Aprovar factures exercici 2010 per import de 12.729,84 €,, corresponent
a feines exercici 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.
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
prorrogat correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent
dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
preveu que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és
competència de l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentades durant l’exercici de 2010 i corresponents a
feines de l’exercici de 2009 amb el núm. F/2010/7
F/2010/7, per import de 12.729,84 €..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
ACORDS :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 12.729,84
12.729,84 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
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SEGON.
SEGON.- comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

Es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui a les 19,20 hores.
6. Aprovar factura de C. Solius certificació 1 obra sala polivalent ceip
Mogent exercici 2009 per import de 90.175,58 €..
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
prorrogat correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent
dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
preveu que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és
competència de l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentada amb el núm.
núm. F/2010/6
F/2010/6 de proposta per Junta ,
per un import de 90.175,58 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent :
ACORD :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 90.175,58 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.
SEGON.- comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.
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A les 19,25 hores s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Montserrat Ametller
Viñamata.
7. Certificació número 1 Sala Polivalent al CEIP Mogent.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

VISTA la certificació número 1, a nom de l’empresa Construcciones Solius SA y Obras
Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el mes de
desembre de 2009 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de
90.175,58 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.422.622 – Sala
Polivalent CEIP Mogent, inclosa en el Pressupost prorrogat per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 1, a nom de l’empresa Construcciones Solius
SA y Obras Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el
mes de desembre de 2009 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per
import de 90.175,58 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

8. Certificació número 2 Sala Polivalent al CEIP Mogent
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
VISTA la certificació número 2, a nom de l’empresa Construcciones Solius SA y Obras
Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el mes de
gener de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de
26.282,26 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.422.622 – Sala
Polivalent CEIP Mogent, inclosa en el Pressupost prorrogat per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 2, a nom de l’empresa Construcciones Solius
SA y Obras Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el
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mes de desembre de 2009 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per
import de 26.282,26 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

9. Donar compte de la Relació de factures d'import 155.333,72 €,,
aprovada per Resolució
Resolució d'Alcaldia amb el núm 171/2010.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 171/2010 per la que s’aprova la relació de
factures número F/2010/5 per import de 155.333,72 euros, els Srs. assistents
per unanimitat resten assabentats, quin text literal diu:
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
prorrogat correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent
dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
preveu que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és
competència de l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentades amb el
155.333,72 €..

núm. F/2010
F/2010/
10/ 5, per import de

VIST l’informe d’intervenció.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 52.331,13 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt.
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SEGON.SEGON. Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 103.002,59
103.002,59 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
TERCER.
TERCER.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització

10. Aprovació certificació 15 Obres
Obres urbanització Can Font de la Parera
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
VISTA la certificació número 15, a nom de l’empresa AMSA amb CIF A-17000993,
corresponent a les obres realitzades el mes de gener de 2010 per les obres
d’urbanització de can Font de la Parera per import de 262.473,14 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.432.60037 –
Inversions can Font de la Parera , inclosa en el Pressupost prorrogat per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 15, a nom de l’empresa AMSA amb CIF A17000993, corresponent a les obres realitzades el mes de gener de 2010 per les obres
de urbanització Can Font de la Parera per import de 262.473,14 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
11. Obra major 17/09 a nom de Tomas Diaz Martínez per ampliació de
planta soterrani i construcció de piscina al carrer Ponent, 14.
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 21 de juliol de 2009 amb número de Registre General
d'Entrada 6154/09, formulada pel Sr. TOMÀS DÍAZ MARTÍNEZ, per a legalitzar unes
obres consistents en l’ampliació de la planta soterrani i construcció de piscina en
habitatge unifamiliar aïllat en el carrer Ponent, núm. 14, dins d’aquest terme
municipal.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 18 de febrer de 2010, part del
qual diu en la seva totalitat:
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“.../...Vist que la Junta de Govern en sessió de data 20 de juliol de 2006 va atorgar
llicència urbanística municipal d’obres al projecte executiu de l’habitatge unifamiliar
aïllat, exp. 4/06.
Atès que en data 4 de gener de 2010 i amb número de Registre d’Entrada 0013,
s’aporta text refós dels plànols que reflecteixen els canvis realitzats durant l’execució de
l’obra. Aquests no representen increment d’ocupació o superfície, essent tots ells
legalitzables.../...”
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.
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l’Àrea de
Territori.
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta municipal, els
actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són conformes a la
vigent normativa urbanística reguladora.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, 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 urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, al Sr. TOMÁS DÍAZ MARTÍNEZ, per a legalitzar unes obres
consistents en l’ampliació de la planta soterrani i construcció de piscina en habitatge
unifamiliar aïllat en el carrer Ponent, núm. 14, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal núm.6, epígraf 3r.
ICIO, 3,04% =
Taxa Llicència =

1.299,54 €
194,07 €

TOTAL=

1.493,61 €

Abans de debatre i examinar el següent punt de l’ordre del dia, la regidora Sra.
Montserrat Ametller Viñamata, s’absenta de la sessió per quan manifesta la seva
voluntat d’abstenir-se per motius de parentiu.

12. Modificació Llicència Obres 64/07 a nom de Bon Viures S.A. C/ Anselm
Clavé 60
Vista la sol·licitud de data 16-02-10 número de registre d’entrada 1116/10, formulada
per Bon Viure S.A., per a la modificació de la llicència d’obres 64/07 consistent en
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reducció del número de places d’aparcament de 34 a 31 i la creació de 7 trasters a
l’edifici del C/ Anselm Clavé 60, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a l’expedient en
data 15/12/09 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita,
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i següents
del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea d'Urbanisme;
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.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 64/07 consistent en reducció
del número de places d’aparcament de 34 a 31 i la creació de 7 trasters a l’edifici del
C/ Anselm Clavé 60, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.)
Taxa llicència

194,07

€

Total

194,07

€

Finalitzat el present punt de l’ordre del dia la regidora Sra. Montserrat Ametller
Viñamata es reincorpora a la sessió.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
13. Acceptació de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona destina
destinatt a
l'elaboració i desenvolupament del mapa d'instal.lacions esportives
municipals (MIEM)
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el
Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 (BOPB 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 província que s’hi adhereixin.
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En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de la Roca del Vallès s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat “Mapa instal.lacions esportives”
Vist el Decret 814/2010, de 9 de febrer, d’atorgament de subvencions de la
Presidència delegada de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, notificat a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 22 de febrer de 2010 i NRGE 1255.
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.
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 el regidor d’Esports sotasignant proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
PRIMER.PRIMER.- Acceptar l’ajut 10/X/60183 d’un import de 6.000,00 € atorgat per la
Diputació de Barcelona per l’elaboració i desenvolupament del mapa d’instal.lacions
esportives municipals (MIEM), dins l’àmbit del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat.
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SEGON.SEGON.- Notificar aquest acord juntament amb el model normalitzat XG-0102 a l’Àrea
d’Esports de la Diputació de Barcelona.
TERCER.TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Servei d’Esports
municipal.

14. Acceptació de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona destinat al
finançament dels serveis socials bàsics, dins l’àmbit del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082008-2011
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 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, en data 29 d’octubre
de 2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les
activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 i el Catàleg de suport als serveis i
les activitats locals (BOP núm. 272 de 13 de novembre de 2009).
Atès que els ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació
econòmica destinada al suport dels serveis socials bàsics, que es fixa en una quantitat
mínima de 600 euros.
Aquests ajuts s’estableixen en funció del tram poblacional corresponent al municipi. La
població de referència és la del padró de data 1 de gener de 2009. Les ràtios
establertes són les següents:
 0,85 euros per habitant per als ajuntaments de municipis de més de 20.000
habitants.
 1,00 euros per habitant per als ajuntaments de municipis d’entre 10.000 i
20.000 habitants.
 1,10 euros per habitant per als ajuntaments de municipis de menys de 10.000
habitants.
Per a aquesta acció no cal presentar sol·licitud.
Vist l’acord d’atorgament de subvencions de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de la sessió 28 de gener de 2010, notificat a l’Ajuntament de la Roca del
Vallès en data 17 de febrer de 2010 i NRGE 1138.
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
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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.
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
PRIMER.PRIMER.- Acceptar l’ajut 10/Y/59559 d’un import de 10.214,00 € atorgat per la
Diputació de Barcelona pel finançament dels serveis socials bàsics, dins l’àmbit del Pla
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
SEGON.SEGON.- Notificar aquest acord juntament amb el model normalitzat YG-102 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.

15. Acceptació de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona destinat al
finançament dels serveis socials d’atenció domiciliària, dins l’àmbit del
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082008-2011
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 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, en data 29 d’octubre
de 2009, va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les
activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 i el Catàleg de suport als serveis i
les activitats locals (BOP núm. 272 de 13 de novembre de 2009).
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Atès que els ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació
econòmica destinada al suport dels serveis socials d’atenció domiciliària, que es fixa en
una quantitat mínima de 600 euros.
Aquests aportació s’estableix tenint en compte els habitants dels municipis segons el
padró de data 1 de gener de 2008. Les ràtios establertes són les següents:
 6,88 euros per habitant major de seixanta-cinc anys per als ajuntaments del
municipis de més de 20.000 habitants.
 8,25 euros per habitant major de seixanta-cinc anys per als ajuntaments de
municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants.
 9,63 euros per habitant major de seixanta-cinc anys per als ajuntaments de
municipis de menys de 10.000 habitants.
Per a aquesta acció no cal presentar sol.licitud.
Vist l’acord d’atorgament de subvencions de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de la sessió 28 de gener de 2010, notificat a l’Ajuntament de la Roca del
Vallès en data 17 de febrer de 2010 i NRGE 1138.
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.
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
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ACORDS:
ACORDS
PRIMER.PRIMER.- Acceptar l’ajut 10/Y/59869 d’un import de 9.726,75 € atorgat per la
Diputació de Barcelona pel finançament dels serveis socials d’atenció domiciliària, dins
l’àmbit del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
SEGON.SEGON.- Notificar aquest acord juntament amb el model normalitzat YG-102 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.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 20:15,
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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