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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL REALITZADA EL DIA 21 de gener de 2010.
2010. NÚMERO 2010/2.
2010/2.

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 21 de gener de 2010, essent les 18:00 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. 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.- Sol·licitud de finançament per a la realització d’obres municipals i actuacions
socials a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009 de 26 d'octubre pel que es crea
un Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local

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
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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. Sol·licitud de finançament per a la realització d’obres municipals i
actuacions socials a l’empara del Reial Decret Llei 13/2009 de 26
d’octubre
d’octubre pel que es crea un Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local
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 el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea el Fons Estatal
per a l’ocupació i la sostenibilitat local, destinat a finançar la realització pels
Ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de caràcter
social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat
econòmica, social i ambiental.
Vist l’article 3 de l’esmentat Reial Decret-Llei que estableix els criteris de
repartiment del Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local i, segons la
taula publicada a la pàgina web www.mpt.es del Ministeri de Política Territorial,
a l’Ajuntament de La Roca del Vallès li correspon un finançament màxim per
import de 1.084.533 euros, dels quals 217.341 euros es podran destinar a
actuacions d’interès social.
Vista la resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria Estatal de
Cooperació Territorial, per la que s’aprova el model per a la presentació de
sol·licituds i les condicions per a la tramitació dels recursos lliurats amb càrrec al
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial Decret-Llei
13/2009, de 26 d’octubre.
A la vista de tot l’exposat anteriorment i a proposta de l’alcalde, la Junta de
Govern Local acorda:
PRIMER.- SOL·LICITAR, amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 13/2009,
de 26 d’octubre i la resolució de 2 de novembre de 2009, la inclusió al Fons
Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local, de les obres i inversions
projectades següents:
NÚMERO
1

DENOMINACIÓ
Projecte de condicionament d’accés adaptat,
construcció de pistes de petanca i cobriment de les
grades del camp de futbol de La Torreta

IMPORT TOTAL
(IVA INCLÒS)
262.955,96
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2

3
4

Projecte de millora de l’Accessibilitat a l’escola Pilar
Mestres, l’Escola Bressol, la Biblioteca i el Centre
Cultural
Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de
La Pineda i Sant Carles

241.278,54

Projecte de millora de l’Accessibilitat i peatonalització
del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes.

241.157,45

121.800,00

SEGON.- SOL·LICITAR, amb els requisits establerts al Reial Decret-Llei 13/2009,
de 26 d’octubre i la resolució de 2 de novembre de 2009, la inclusió al Fons
Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local de les actuacions d’interès social
següents:

1

2
3

Personal de conservació, manteniment i vigilància dels
centres públics d’educació infantil i primària de la Roca
del Vallès
Programa de manteniment dels centres públics
docents d’educació infantil i primària
Programa d’activitats en els casals de la gent gran de
La Roca del Vallès

71.252,16

40.000,00
106.088,84

TERCER.- FACULTAR a la senyora Secretaria per a que presenti les corresponents
sol·licituds en els termes i en les condicions establertes a l’article 4 del Reial
Decret-Llei, en relació amb l’article 3 de la resolució de 2 de novembre de
2009.

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

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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