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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 11 de novembre de 2010.
2010. NÚMERO 2010/28.
2010/28.

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 11 de novembre de 2010, essent les 17:30 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 la secretària,
Sra. Dolors Melero Guirao.
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 28 d'octubre de 2010
2.- Conveni col.laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de la Roca per tal de fixar mitjans electrònics com a
preferents en les comunicacions CECAT - ens locals.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3.- Aprovació certificació número 2 de PIEDRA NATURAL LEIRO, SA, de les obres
del Projecte d'acondicionament d'accés adaptat, construcció de pistes de
petanca i cobriment de les grades del camp de futbol de la Torreta, finançades
pel FEOSL.
4.- Aprovació certificació número 3 d'AGLOMERATS GIRONA, SA, projecta
millora accessibilitat i peatonalització centre urbà Santa Agnès, finançades pel
FEOSL.
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ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
5.- Denegació llicència d'obres 28/09 a nom de Telefònica moviles per a
instal.lació d'una antena de telefònia a la zona de Bell.lloc.
6.- Legalització plataforma d'anivellament en la vivenda c. Heures, 17. Obres
majors 291/04 a nom de Med Santa Agnès, s.l.
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7.- Aprovació pròrroga expressa per un període de dos cursos escolars més
(2010-2011 i 2011-2012) del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona relatiu a la realització d’un programa
escolar de teatre, música i dansa al municipi de la Roca del Vallès.

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 28 d'octubre 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 28 d’octubre 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. Conveni col.laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de la Roca per tal de fixar mitjans electrònics
com a preferents en les comunicacions
comunicacions CECAT - ens locals.
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 Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya té interès a conveniar amb els ajuntaments
l’establiment del correu electrònic com a mitjà preferent de comunicació entre
el CECAT i aquests ens.
Vist que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha
establert el marc regulador de les accions destinades a protegir les persones, els
béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de
catàstrofes i de calamitats públiques. Així doncs, la protecció de les persones
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s’ha d’entendre en el més ample sentit de la paraula, és a dir, la que compren la
seva salut integral i el seu benestar.
La mateixa Llei estableix, com una de les finalitats bàsiques de l’acció pública en
matèria de protecció civil, la intervenció per “pal·liar, corregir i minimitzar els
efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques”, i una de les formes de
prestar aquest servei és mitjançant els avisos i comunicats del Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
D’acord amb aquesta mateixa Llei, el conseller d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació és l’autoritat superior de protecció civil de Catalunya
i de tots els serveis del seu Departament, entre els quals consta el Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que, entre altres funcions, té la
de notificar l’activació i desactivació dels plans d’emergència especial i del Pla
d’emergència territorial de Catalunya als organismes que aquests documents
prevegin, així com facilitar informació a les autoritats i als grups actuants i
entitats que gestionen l’emergència.
Vist que d’acord amb l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, l’alcalde és l’autoritat superior de protecció civil en l’àmbit
municipal.
D’acord amb l’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics que disposa que les administracions han
d’utilitzar preferentment mitjans electrònics en les seves comunicacions amb
altres administracions públiques i que les condicions que han de regir aquestes
comunicacions les han de determinar les administracions públiques .
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix
que les administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o
contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin
contraris a l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de
transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat,
amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que per a cada cas prevegi la
disposició que els reguli.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS:
Primer.Primer.- Aprovar el contingut i la signatura d’un Conveni entre el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de la Roca del
Vallès per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions
CECAT – ens locals.
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Segon.Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior,
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Relacions

Tercer.Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a
dret sigui possible per a l’execució d’aquest acord.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3. Aprovació certificació número 2 de PIEDRA NATURAL LEIRO, SA, de les
obres del Projecte d'acondicionament d'accés adaptat, construcció de
pistes de petanca i cobriment de les grades del camp de futbol de la
Torreta, finançades pel FEOSL.
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 PIEDRA NATURAL LEIRO, SA, amb
NIF A-08192338, corresponent a les obres incloses en el Projecte d’acondicionament
d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de les grades del camp
de futbol de La Torreta, realitzades el mes de setembre de 2010 per import de
166.375,24 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.62201, Petanca i Camp de futbol La Torreta, inclosa en el Pressupost per al
2010.
VIST l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que
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 PIEDRA NATURAL
LEIRO, SA, amb NIF A-08192338, corresponent a les obres incloses en el Projecte
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de
les grades del camp de futbol de La Torreta, realitzades el mes de setembre de 2010
per import de 166.375,24 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització

4. Aprovació certificació número 3 d'AGLOMERATS GIRONA, SA, projecta
millora accessibilitat i peatonalització centre urbà Santa Agnès,
finançades pel FEOSL.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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VISTA la certificació número 3 i liquidació, a nom de l’empresa AGLOMERATS GIRONA,
SA, amb NIF A-17207168, corresponent a les obres incloses en el Projecte de millora
de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes,
realitzades el mes de setembre de 2010 per import de 87.720,47 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.62203, Centre Urbà Santa Agnès de Malanyanes, inclosa en el Pressupost per al
2010.
VIST 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 3 i liquidació, a nom de l’empresa
AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF A-17207168, corresponent a les obres incloses en
el Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès
de Malanyanes, realitzades el mes de setembre de 2010 per import de 87.720,47
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
5. Denegació llicència d'obres 28/09 a nom de Telefònica
Telefònica moviles per a
instal.lació d'una antena de telefònia a la zona de Bell.lloc.
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 05-09-08 i núm. de reg. ent. 7.144/08, en relació la llicència
d'obres nº 29/08, formulada per Telefònica Moviles España S.A:, on sol.licitava
instal.lació d’una base de telefònia mòbil a la zona del paratge de Bell.lloc, 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.
Segons l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en data 13 d’octubre de 2010 el qual
diu en la seva literalitat:

“L’emplaçament del projecte es troba situat en sòl no urbanitzable, art 345350, clau 16 , zona de protecció d’interès forestal, art. 353-356 del PGOU
vigent.
Segons l’art. 354 Règim jurídic, del PGOU de la Roca del Vallès:
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“1.- Se permiten solamente las edificaciones o instalaciones de carácter y
finalidad agrarios o rurales, que lo menester deberán estar sujetos a las
disposiciones del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, sin perjuicio, en todo caso, de la preceptiva
intervención municipal, quedando prohibidas las edificaciones o instalaciones
de otro tipo, o destinadas a otros usos o actividades que no podrán ser
autorizadas ni siquiera provisionalmente.
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 llicència urbanística municipal d’obres a Telefònica Moviles España
S.A:, on sol.licitava instal.lació d’una base de telefònia mòbil a la zona del paratge de
Bell.lloc, pels motius indicats en la part expositiva.

SEGON.SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa corresponent a La denegació de llicència:
( Ordenança Fiscal núm.6 art.6 epf. 3er.)
Taxa Denegació Llicència = 524,50 €
TERCER.TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.

6. Legalització plataforma d'anivellament en la vivenda c. Heures,
Heures, 17. Obres
majors 291/04 a nom de Med Santa Agnès, s.l.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sol·licitud de data 15 d’abril de 2010 amb número de Registre d’Entrada 2587,
formulada per MED SANTA AGNÈS, S.L., per a la legalització de la llicència d’obres
291/04 a causa de la modificació de la plataforma d’anivellament de la vivenda del
carrer Heures, núm.17 (Illa M1 parcel·la 18) SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes, dins
del nostre 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
22 d’octubre de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita,
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.

6

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
www.laroca.cat

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 legalització de la llicència d’obres 291/04 consistent en la
modificació de la plataforma d’anivellament de la vivenda del carrer Heures, núm.17
(Illa M1 parcel·la 18) SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes, dins del nostre 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

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7. Aprovació pròrroga expressa per un període de dos cursos escolars més
(2010(2010-2011 i 20112011-2012) del Conveni de col·laboració
col laboració entre
Barcelona
celona relatiu a la
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Bar
realització d’un programa escolar de teatre, música i dansa al municipi
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.
La Diputació de Barcelona, a través de les àrees de Cultura i Educació, ha elaborat un
Programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves que cerca:
•
•
•
•

Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques, plàstiques,
musicals, etc.
Formar espectadors i crear nous públics del teatre, la música i la dansa
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la
població infantil i juvenil.

Les àrees de Cultura i Educació s’han plantejat desplegar aquest Programa per fases
successives.

7

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
www.laroca.cat

L’Ajuntament de la Roca del Vallès des de fa uns anys ofereix a l’alumnat del seu
municipi, un Programa de teatre, música i dansa a les escoles, amb l’objectiu principal
de potenciar la cultura i l’art entre la població infantil i juvenil, a través del marc
educatiu.
Donada la coincidència d’objectius, criteris i metodologia entre el Programa Anem al
teatre promogut per la Diputació de Barcelona i, el Programa escolar que ofereix
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i vist que la Diputació contempla en el seu
desplegament la possibilitat d’establir acords amb ajuntaments i agents socials i
territorials que duguin a terme projectes similars.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 d’abril de 2010, va aprovar el
contingut marc de cooperació entre les àrees de Cultura i Educació de la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la realització d’un programa, en
horari escolar, de teatre, música i dansa adreçat a l’alumnat d’educació infantil,
primària, secundària i batxillerat del municipi de la Roca del Vallès per el curs 20092010 i posteriorment es va formalitzar el conveni per part de la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
En el pacte desè del citat conveni s’exposa que aquest tindrà una vigència d’un curs
escolar 2009-2010 amb la possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos
cursos escolars més.
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, 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 aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques 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, 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.
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Per tot això, que la regidora d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar la pròrroga expressa per un període de dos cursos escolars més (20102011 i 2011-2012) del Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de la Roca del
Vallès i la Diputació de Barcelona relatiu a la realització d’un programa escolar de
teatre, música i dansa al municipi de la Roca del Vallès.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord a l’ Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona (c. Urgell, 187 – 08036 Barcelona) abans del 15 de novembre
de 2010.
Tercer.Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei d’Educació
municipal.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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