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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 22 de juliol de 2010.
2010. NÚMERO 2010/18.
2010/18.

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 22 de juliol 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, assistits per mi la secretària
acctal. Sra. Almudena Naranjo Milrado.
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 8 de juliol de 2010
2.- Aprovació Inicial projecte de les noves dependències de la Policia Local
3.- Fraccionament de l'obra d'ampliació i reforma de la Sala de Plens de
L'Ajuntament de La Roca del Vallès.
4.- Aprovació inicial projecte ampliació de la Sala de Plens de l'edifici de
l'Ajuntament
5.- Aprovació incial projecte de reforma i ampliació del Centre Cívic de Sta.
Agnès
6.- Aprovació inicial projecte nova escola bressol a La Torreta
7.- Aprovació expedient i licitació del Projecte ampliació i reforma de la Sala de
Plens de l'Ajuntament de La Roca del Vallès i el Projecte de les noves
dependències de la Policia Local Plaça de l'Ajuntament.
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8.- Aprovació expedient i licitació contracte per l'execució de les obres del
Projecte d'execució de les obres de l'escola bressol de La Torreta.
9.- Aprovació expedient i licitació del Projecte de reforma i ampliació del Centre
Cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes.
10.- Aprovació expedient i licitació del Projecte d'Urbanització del carrer Major i
un tram del carrer Església.
11.- Aprovació expedient i licitació del projecte d'urbanització del carrer Sant
Sadurní des del carré Industria fins el carrer Lluïs Millet.
12.- Aprovació expedient i licitació del Projecte de sectorització i millora de la
xarxa de clavegueram del nucli urbà de La Torreta.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
13.- Aprovació certificació 2 projecte drenatge i arranjament d'un torrent SPR·3
14.- Certificació número 3 Parc Fluvial del Mogent. Obres realitzades mes de
maig: import 205.590,29 euros.
15.- Certificació número 4 de l'obra Parc Fluvial del Mogent. Projecte executiu
tram subestació elèctrica, realitzades al mes de juny de 2010 per import de
260.752,07 euros.
16.- Certificació número 6 de l'obra Sala Polivalent al CEIP Mogent de la Roca
del Vallès, realitzades al mes de maig per import de 131.361,20 euros.
17.- Donar compte de la relació de factures d'import 484.199,56 €, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm 796/2010.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
18.- Aprovació preus contradictoris núm 1 i 2 de l'obra del Torrent de Sta.
Agnès.
19.- Exp. d'obres 18/10 a nom del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya per a obres d’instal·lació de mòduls prefabricats per l'escola de Sta.
Agnès al C/ Llevant 2
20.- Exp. d'obres 9/10 a nom de Albert Puig Gómez per a reforç estructural de
fonamentació de l'habitatge del C/ Joan MAragall 17
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21.- Aprovació projecte reparcel·lació U.A-9
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
22.- Aprovació de l'atorgament de 10.547,45 € d'ajuts i beques socials en
concepte d'Educació per l'any 2010
23.- Aprovació contingut i signatura d'un Conveni amb el Departament
d'Educació per a la formalització d'una subvenció pel funcionament de centres
educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs
2009-2010
24.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 780/10, d'1 de juliol, per mitjà de qual
se sol.licita a l'Agència Catalana de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca d'un
ajut de 5.000 euros per a la recerca de documentació de tota la Ruta
Prehistòrica i realitzar l'escàner 3D de la Pedra de les Orenetes.
Assumptes sobrevinguts
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 8 de juliol
juliol 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 8 de juliol de 2010, el qual va adjuntar
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. Aprovació Inicial projecte de les noves dependències de la Policia 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 PROJECTE
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES NOVES OFICINES DE LA POLICIA
LOCAL DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT presentat en data 12/07/10 amb NRGE 5326
per part del despatx GESA SL, per a la seva aprovació inicial per part d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’objecte del projecte és la construcció de les noves oficines de la policia local
pel control i la seguretat ciutadana del municipi, que formaran part dels annexes de
l’edifici de Can Sol actual seu de les dependències de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, i la inclusió de les consideracions de l’informe del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació en referència al projecte prèviament aprovat.
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Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer tècnic municipal i l’Arquitecta municipal
en data 14 de juliol de 2010 en relació al projecte objecte d’aquest expedient.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària accidental de data 14 de juliol de 2010.
Atès que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat.
Atès que, de conformitat amb l’article 53.1.p) 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, competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió, i estiguin previstos en els
pressupostos, com succeeix amb el projecte a aprovar, tal com consta en l’informe
lliurat per la Intervenció, correspon a l’Alcalde de la corporació. No obstant això,
atenent la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Segons l’article 47 de la Llei 7/85 i l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de règim local es requereix majoria simple
per l’aprovació del projecte d’obres.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.PRIMER APROVAR inicialment el Projecte executiu denominat PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ DE LES NOVES OFICINES DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT presentat en data 12/07/10 amb NRGE 5326 per part del despatx
GESA S.L., amb un pressupost per contracte de 293.347,30 € (dos-cents noranta-tres
mil tres-cents quaranta-set euros amb trenta cèntims).
SEGON.SEGON APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del
projecte es redueix a quinze dies.
TERCER.
TERCER.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de
quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC,
en el diari el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.laroca.cat).
QUART.
QUART.- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del present acord si
durant el termini d’informació pública no es presenta cap allegació i sempre i quan
hagi estat incorporada la documentació a que es refereix la part expositiva d’aquesta.
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CINQUÈ.CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat), per tal de que
manifestin el que creguin convenient durant el termini d’informació pública.
SISÈ.SISÈ.- TRASLLADAR aquest als corresponents serveis municipals per al seu coneixement
i efectes.

3. Fraccionament de l'obra d'ampliació i reforma de la Sala de Plens de
L'Ajuntament de La Roca del Vallès.

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist l’expedient per ampliació i reforma de la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès redactat per l’arquitecte Jordi Romeu Costa, consistent en la necessitat
d’ampliar la Sala de Plens per increment del nombre de regidors , en 4, en la propera
legislatura per augment del cens de població i la incapacitat de l’actual Sala de Plens
d’ubicar per manca d’espai als nous regidors.
Atès que el projecte d’obra no contempla l’acabament total de totes les plantes per
raons pressupostàries però si aïllades i tancades per evitar el seu deteriorament, i per
tant l’obra es farà fraccionada.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Territori de data 12 de juliol de 2010, el qual
diu que el fraccionament de l’obra no comportarà cap impediment per l’execució de
l’obra ni l’ús de l’edifici, ja que el projecte d’obra contempla una ampliació de l’edifici
de Can Sol en planta baixa i soterrani complet i en planta 1ª deixarà preparat un espai
interior sense previsió d’ocupació immediata que serà objecte de finalització en una
pobra futura, i l’execució dels elements constructius previstos permetrà deixar l’edifici
operatiu i tancat.
Vist l’article 13 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens local, i que expressa que els projectes d’obres han de
referir-se necessàriament a obres complertes.
Atès però que segons l’article 14 del mateix Decret quan l’obra admeti fraccionament,
podrà ser objectes de diferents projectes separats, sempre que aquest siguin
susceptibles d’utilització independent per a l’ús general o per al servei, o puguin ser
substancialment definides.
Vist l’article 7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció i l’article 21.1.s)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i la resolució
d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències
es proposa l’adopció dels següents ACORD:
ACORD:
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Primer.Primer.- Aprovar el fraccionament de l’obra ordinària d’ampliació i reforma de la Sala
de Plens de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per tal de poder aprovar inicialment el
projecte abans esmentat.

4. Aprovació inicial projecte ampliació de
de la Sala de Plens de l'edifici de
l'Ajuntament
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 PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA
REFORMA DE LA SALA DE
PLENS DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS presentat en data 28/06/10 amb
NRGE 4829 per part de l’arquitecte Jordi Romeu Costa, per a la seva aprovació inicial
per part d’aquest Ajuntament.

Atès que l’objecte del projecte és la reforma i ampliació de la sala de plens de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès. Alhora es proposa l’ampliació del soterrani destinat
a magatzem i ampliació de les plantes superiors 1 i 2, amb una superfície de 30 m2
aproximament per planta, completant formalment l’edifici i acabant de configurar el
volum final
Vist l’informe emès per l’Enginyer tècnic municipal i l’Arquitecta municipal en data 29
de juny de 2010 en relació al projecte objecte d’aquest expedient, el qual conclou que
la documentació que integra el projecte es considera adequada per a l’aprovació inicial
del mateix, no obstant és imprescindible esmenar la documentació abans de
l’aprovació definitiva.
Les condicions a incorporar són les següents:
1. Caldrà presentar alçats i vistes en relació a la construcció adjacent existent, en el
que quedi palesa la correcta integració cromàtica i de materials existents i
proposats.
2. Segons l’art. 25.2.f) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, caldrà presentar un estudi
sobre el compliment de la normativa d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, d’acord amb la normativa sobre aquesta matèria. Segons les
determinacions del Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat de
Catalunya, el projecte no disposa d’una cambra higiènica adaptada segons
l’apartat 2.4.3 de l’annex 2 pel que fa a la reserva d’un espai d’apropament
lateral al wàter, de 0,80m com a mínim. També remarcar que l’itinerari es
considerarà adaptat quan a les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure
on es pot inscriure un cercle d’1,5m de diàmetre, segons annex 2.2 del mateix
Decret.
3. Segons l’art. 32 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, caldrà presentar el
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4.

5.

6.

7.

programa de treball que ha de definir de manera esquemàtica i indicativa, en
un document annex a la memòria, les previsions dels terminis d’execució de les
diferents parts en què es pugui descompondre l’obra.
Caldrà incorporar com annex a la memòria la corresponent justificació de
preus, incloent preus simples de la mà d’obra, preus simples dels materials,
preus simples de la maquinària, preus auxiliars, preus unitaris descompostos i
partides alçades.
Caldrà ajustar el projecte a allò establert en el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (installació d’enllumenat repartida entre 3 circuits independents amb
interruptor diferencial independent, presa de terra, protecció contra
sobretensions, etc).
Caldrà ajustar el projecte a allò establert en el Reglament d’Installacions
Tèrmiques en els edificis (especificació del sistema del retorn d’aire a la màquina
- conducte, plenum o altre -, cabal de la installació de ventilació general, etc).
Caldrà ajustar el projecte a allò establert en el Reglament Tècnic de distribució i
utilització de combustibles gasosos (ventilació i volum de la sala de calderes,
resistència al foc, etc).

Vist l’informe emès per la Interventora accidental en el que manifesta que existeix
crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost
municipal per a la present anualitat.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària accidental de data 14 de juliol de 2010.
Atès que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat.
Atès que, de conformitat amb l’article 53.1.p) 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, competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió, i estiguin previstos en els
pressupostos, com succeeix amb el projecte a aprovar, tal com consta en l’informe
lliurat per la Intervenció, correspon a l’Alcalde de la corporació. No obstant això,
atenent la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Segons l’article 47 de la Llei 7/85 i l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de règim local es requereix majoria simple
per l’aprovació del projecte d’obres.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.PRIMER APROVAR inicialment el Projecte executiu denominat PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
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DE LA ROCA DEL VALLÈS presentat en data 28/06/10 amb NRGE 4829 per part de
l’arquitecte Jordi Romeu Costa, amb un pressupost per contracte de 389.999,53 €
(tres-cents vuitanta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb cinquanta tres).
SEGON.SEGON APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del
projecte es redueix a quinze dies.
TERCER.
TERCER.- REQUERIR als redactors del projecte l’esmena de les condicions indicades en
la part expositiva, sense les quals no es podrà aprovar definitivament el projecte.
QUART..- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de
QUART
quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC,
en el diari el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.laroca.cat).
CINQUÈ.
CINQUÈ.- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del present acord si
durant el termini d’informació pública no es presenta cap allegació i sempre i quan
hagi estat incorporada la documentació a que es refereix la part expositiva d’aquesta.
SISÈ.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat), per tal de que
manifestin el que creguin convenient durant el termini d’informació pública.
SETÈ.SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu
coneixement i efectes.

5. Aprovació incial projecte de reforma i ampliació del Centre Cívic de Sta.
Agnès
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 PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CIVIC I
NAU POLIVALENT DE SANTA AGNES DE MALANYANES presentat en data 03/06/10
amb NRGE 4935 per part del despatx d’arquitectes Furió Arquitectes SL, per a la seva
aprovació inicial per part d’aquest Ajuntament.
Atès que l’objecte del projecte és la reforma i ampliació del Centre Cívic i nau
polivalent per tal d’unir els dos edificis mitjançant un vestíbul/foyer, la creació d’una
nova zona de serveis comuna i l’adaptació a les condicions d’accessibilitat del conjunt,
així com l’adequació normativa de les installacions i la creació d’un escenari dins la
nau com espai específic per a realitzar actes de diversa naturalesa.
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Vist l’informe emès per l’Enginyer tècnic municipal i l’Arquitecta municipal en data 1
de juliol de 2010 en relació al projecte objecte d’aquest expedient, el qual conclou que
la documentació que integra el projecte es considera adequada per a l’aprovació inicial
del mateix, no obstant és imprescindible esmenar la documentació abans de
l’aprovació definitiva.
Les condicions a incorporar són les següents:
1. Segons l’art. 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la proposta de classificació
que cal exigir als contractistes que aspirin a l’adjudicació del contracte, l’ha
d’efectuar de manera justificada el tècnic autor del projecte de conformitat amb
la normativa que regula aquesta matèria, i s’ha d’incloure com a document
annex a la memòria del projecte.. La Llei 30/2007 de contractes del sector
públic, art. 54, estableix que per contractar amb les administracions públiques
l’execució de contractes d’obres d’un import igual o superior a 350.000 euros,
és requisit indispensable que l’empresari estigui degudament classificat. Caldrà
incloure en la memòria del projecte la proposta de classificació del contractista,
expressant el grup (que és una classificació general d’activitats), el subgrup
(que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats) i la categoria (que
indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb
l’anualitat mitjana del contracte).
2. Segons Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991,
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya, un
itinerari adaptat ha de complir la condició que totes les porten tinguin un
ample mínim de 0.80m, i en cas de portes de dos o més fulles, una d’elles
haurà de tenir un ample de 0.80m. Caldrà complir aquesta condició pel que fa
a la porta d’accés a la sala polivalent d’estètica i l’accés adaptat a la nau
polivalent.
3. Cal incorporar en la memòria del projecte el corresponent estudi de gestió de
residus de construcció i enderroc, d’acord amb les exigències de la normativa
autonòmica, catalana i estatal que estableix el règim jurídic de la producció i
gestió de residus de construcció i demolició.
4. La ventilació de la zona de l’antic “edifici representatiu” (zona de dues plantes
destinada a vestíbul-foyer, bar, despatxos i biblioteca) s’ha de resoldre
disposant d’un sistema de recuperació d’energia (recuperador entàlpic); en el
projecte es preveu un extractor sense recuperació d’energia.
5. La installació elèctrica ha d’incorporar protecció contra sobretensions
permanents, que s’ha de reflectir a l’esquema unifilar.
6. Els receptors d’enllumenat de cadascuna de les zones d’accés públic (sala
polivalent, vestíbul-foyer, bar i sala biblioteca – tallers), s’han de repartir en tres
circuits d’enllumenat diferents, almenys, cadascun protegit amb un interruptor
diferencial diferent.
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7. En el pressupost, la partida corresponent al generador grup electrogen figura
amb amidament 0 i conseqüentment pressupost 0 €.
Vist l’informe emès per la Interventora accidental en el que manisfesta que existeix
crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost
municipal per a la present anualitat.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària accidental de data 14 de juliol de 2010.
Atès que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat.
Vist que, de conformitat amb l’article 53.1.p) 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, la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió, i estiguin previstos en els
pressupostos, com succeeix amb el projecte a aprovar, tal com consta en l’informe
lliurat per la Intervenció, correspon a l’Alcalde de la corporació. No obstant això,
atenent la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Segons l’article 47 de la Llei 7/85 i l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de règim local es requereix majoria simple
per l’aprovació del projecte d’obres.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER
PRIMER.ER APROVAR inicialment el Projecte denominat PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CIVIC I NAU POLIVALENT DE SANTA AGNES
DE MALANYANES presentat en data 3/06/10 amb NRGE 4935 per part del despatx
d’arquitectes Furió Arquitectes S.L., amb un pressupost per contracte de 459.938,06 €
(quatre-cents cinquanta-nou mil nou-cents trenta-vuit euros amb sis cèntims).
SEGON.SEGON APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del
projecte es redueix a quinze dies.
TERCER.
TERCER.- REQUERIR als redactors del projecte l’esmena de les condicions indicades en
la part expositiva, sense les quals no es podrà aprovar definitivament el projecte.
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QUART.
QUART.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de
quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC,
en el diari el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.laroca.cat).
CINQUÈ.
CINQUÈ.- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del present acord si
durant el termini d’informació pública no es presenta cap allegació i sempre i quan
hagi estat incorporada la documentació a que es refereix la part expositiva d’aquesta.
SISÈ.SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu
coneixement i efectes.

6. Aprovació incial projecte nova escola bressol a La Torreta
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 PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL DE
LA TORRETA presentat en data 02/07/10 amb NRGE 5034/10 per part del despatx
d’arquitectes SALA SANCHEZ ARQUITECTES SLP, per a la seva aprovació inicial per part
d’aquesta Ajuntament.
Atès que l’objecte del projecte és la definició del programa funcional i els criteris
constructius i compositius de les obres necessàries per tal de dotar al barri de La
Torreta d’un equipament escolar destinat a escola bressol.
Vist l’informe emès per l’Enginyer tècnic municipal i l’Arquitecta municipal en data 7
de juliol de 2010 en relació al projecte objecte d’aquest expedient, el qual conclou que
la documentació que integra el projecte es considera adequada per a l’aprovació inicial
del mateix, no obstant és imprescindible esmenar la documentació abans de
l’aprovació definitiva.
Les condicions a incorporar són les següents:
1. L’article 399 de la normativa urbanística del PGOU estableix que l’alçada
màxima de les tanques opaques a límit de vial serà de 0.60m i en els altres
límits d’1.80m des de la cota natural del terreny en cada punt del límit. Caldrà
justificar-ho en el plànol ARQ01, on es grafia el desenvolupament de les
tanques.
2. Segons l’art. 400 de la normativa del PGOU, la plataforma d’anivellació en el
límit de parcella i a l’interior no pot situar-se a més d’1,5m per sobre i 2,20m
per sota de la cota natural. Segons el topogràfic que es grafia en el plànol
ARQ01, la part sud de la plataforma proposada a cota +177.45 superaria
aquesta limitació pel que fa al reblert proposat. Caldrà incorporar en el plànol
ARQ03 el terreny natural per la façana est i nord, i en el plànol ARQ04
incorporar una secció per la línea d’arbres de separació entre equipament-zona
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verda per tal de comprovar el compliment d’aquesta condició del PGOU i/o la
validesa de les dades del topogràfic.
3. Caldrà especificar en un plànol els moviments de terra proposats en la part de
l’espai lliure adjacent a l’equipament, atesa la secció de la façana sud del plànol
ARQ03 i la secció 1 del plànol ARQ04, comprovant en tot cas el compliment de
l’art. 400
4. del PGOU per a aquests.
5. Segons l’art. 25 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, caldrà incloure en el
projecte:
1. El programa de desenvolupament dels treballs.
2. La proposta de classificació que, segons el registre de contractistes, hagi
de tenir l’empresari.
3. L’estudi de seguretat i salut i el programa de control de la qualitat
general de l’obra.
4. L’estudi sobre el compliment de la normativa d’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb la normativa sobre
aquesta matèria.
6. Segons l’art. 26 del mateix Decret, caldrà justificar la solució projectual
adoptada segons les determinacions aplicables del CTE, i caldrà incorporar en la
memòria del projecte el corresponent estudi de gestió de residus de construcció
i enderroc, d’acord amb les exigències de la normativa autonòmica, catalana i
estatal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de
construcció i demolició.
A l’índex del projecte consta la justificació del compliment d’aquesta normativa,
però no es troba incorporada a la documentació presentada.
7. Segons l’art. 30 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el plànols han de ser
suficientment descriptius perquè se’n puguin deduir els mesuraments que
serveixin de base per a les valoracions pertinents, per a l'exacta realització de
l’obra, i per a la formació dels plans d’execució en obra o en taller. En aquest
sentit caldrà incorporar el plànol de fusteries i manyeria, plànol d’acabats
interiors i detalls constructius, entre d’altres.
8. El pati, per les seves dimensions i proximitat a l’edifici, no es pot considerar
com a espai exterior segur tal com aquest queda definit pel DB-SI del CTE. Per
aquest motiu, l’evacuació no es pot considerar finalitzada un cop els ocupants
de l’edifici hagin desallotjat l’edifici i es trobin en el pati. Cal especificar com es
continuarà l’evacuació fins l’espai exterior segur.
9. Cal fer les següents esmenes i/o complementar la documentació relativa a la
installació elèctrica:
1. Cal corregir la ubicació de l’interfono exterior.
2. Cal incorporar protecció contra sobretensions permanents (esquema
unifilar).
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3. Els interruptors magnetotèrmics d’endolls aules i sala polivalent (4
unitats de 16 A d’In sumen més intensitat de la que pot suportar
l’interruptor diferencial que els precedeix (40 A).
4. Cal disposar d’enllumenat d’emergència sobre les portes que han de
tenir la consideració de sortides d’evacuació d’acord amb els recorreguts
d’evacuació plantejats.
5. Cal incorporar plànol d’anell o malla de presa de terra previstos.
10. Cal incorporar plànol de sanejament (desguassos, claveguerons, etc.).
11. No s’han especificat les característiques de la caldera per a calefacció i a.c.s.
(apartat 2.3.3 memòria d’installacions).
12. Cal aclarir el nombre de captadors solars (hi ha discrepància entre plànol de
coberta i apartats 4.4 i 4.8 memòria installacions).
13. Pel que fa a les condicions de protecció contra incendis i de seguretat
d’utilització, cal considerar que l’ús de l’edifici és l’hospitalari, d’acord amb la
Instrucció Tècnica Complementària SP-110 de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments. Cal justificar el compliment dels requisits
establerts per a l’ús hospitalari pel CTE i la referida IT, o bé la seva
innecessarietat.
Vist l’informe emès per la Interventora accidental en el que manisfesta que existeix
crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost
municipal per a la present anualitat.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària accidental de data 14 de juliol de 2010.
Atès que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat.
Vist que, de conformitat amb l’article 53.1.p) 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, la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió, i estiguin previstos en els
pressupostos, com succeeix amb el projecte a aprovar, tal com consta en l’informe
lliurat per la Intervenció, correspon a l’Alcalde de la corporació. No obstant això,
atenent la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Segons l’article 47 de la Llei 7/85 i l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de règim local es requereix majoria simple
per l’aprovació del projecte d’obres.
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Per tot això aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.PRIMER APROVAR inicialment el Projecte denominat PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL DE LA TORRETA presentat en data
02/07/10 amb NRGE 5034/10 per part del despatx d’arquitectes SALA SANCHEZ
ARQUITECTES SLP, amb un pressupost per contracte de 719.594,24 € (set-cents dinou
mil cinc-cents noranta –quatre euros amb vint–i-quatre cèntims).
SEGON.SEGON APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del
projecte es redueix a quinze dies.
TERCER..- REQUERIR als redactors del projecte l’esmena de les condicions indicades en
TERCER
la part expositiva, sense les quals no es podrà aprovar definitivament el projecte.
QUART..- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de
QUART
quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC,
en el diari el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.laroca.cat).
CINQUÈ.
CINQUÈ.- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del present acord si
durant el termini d’informació pública no es presenta cap allegació i sempre i quan
hagi estat incorporada la documentació a que es refereix la part expositiva d’aquesta.
SISÈ.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per tal de que manifestin el que creguin convenient durant el termini
d’informació pública.
SETÈ.SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu
coneixement i efectes.

7. Aprovació expedient i licitació del Projecte ampliació i reforma de la Sala
de Plens de l'Ajuntament de La Roca del Vallès i el Projecte de les noves
dependències de la Policia Local Plaça de l'Ajuntament.
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 l’Enginyer tècnic municipal ha informat, en data 13 de juliol de 2010, la
necessitat de contractar les obres d’execució del Projecte d’ampliació i reforma de la
sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i del projecte de les noves
dependències de la policia local de la plaça de l’Ajuntament.
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Atès que, així mateix, la urgència en la tramitació s’acredita en el mateix informe, que
estableix el següent: La urgència d’aquesta actuació es basa tant en la necessitat de,
donat que les obres d’ampliació i reforma de la Sala de Plens, per garantir el correcte
funcionament dels òrgans collegiats de la corporació, han d’estar finalitzades abans de
la celebració de les eleccions municipals de 2011 i donat que aquests dos projectes
comparteixen l’espai físic, cal que siguin executats per part de la mateixa empresa
constructora en una única obra i durant el mateix període de temps com en necessitat
de finançament mitjançant l’ajut del PUOSC i, segons la pròrroga concedida en quant
a l’adjudicació de les obres, la necessitat d’adjudicar-les amb data màxima el 26 de
setembre de 2010.
Vist que en aquesta mateixa sessió, es sotmeten a aprovació inicial d’aquesta Junta de
Govern Local el “Projecte d’ampliació i reforma de la sala de plens de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès” i el “Projecte de les noves dependències de la policia local de la
plaça de l’Ajuntament” i, per tant, l’adjudicació del contracte haurà d’estar sotmesa a
la condició suspensiva d’aprovació definitiva dels esmentats projectes.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars, que estableixen les condicions que han de regir
per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment proposat és el
procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els articles 96 i 128 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist que el valor estimat del contracte és de 579.107,49 euros euros, IVA exclòs, i
104.239,34 euros corresponent al 18% d’IVA. El termini d’execució previst és de sis
mesos.
Atès que s’ha emès informe per Secretaria i Intervenció de data 16 de juliol de 2010
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient amb l’entrada
en vigor de la modificació 07/2010.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del Projecte
d’ampliació i reforma de la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i del
Projecte de les noves dependències de la policia local de la plaça de l’Ajuntament, i
convocar la corresponent licitació.
Segon.Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
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tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer.Tercer.- Autoritzar, per la quantia màxima de 683.346,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a les partides 01 920 62201 Condicionament Edificis municipals i a la 03 130 62202
Condicionament Edificis municipals, de l’estat de despeses del Pressupost municipal
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.
Quart.Quart.- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies naturals a comptar a
partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província els interessats
puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva dels Projecte d’ampliació i reforma de la sala de plens de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès” i el “Projecte de les noves dependències de la policia local de la plaça
de l’Ajuntament”.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
Setè.Setè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

8. Aprovació expedient i licitació contracte per l'execució de les obres del
Projecte d'execució de les obres de l'escola bressol de La Torreta.
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 l’Enginyer tècnic municipal ha informat, en data 13 de juliol de 2010, la
necessitat de contractar les obres d’execució del Projecte d’escola bressol de la Torreta.
Les obres consisteixen en executar les obres de construcció d’una escola bressol al
carrer Canàries, cantonada carrer Navarra, a l’eix cívic de La Torreta.
Atès que, així mateix, la urgència en la tramitació s’acredita en el mateix informe, que
estableix el següent: La urgència d’aquesta actuació es basa tant en la necessitat
d’incrementar i ampliar aquest servei per donar resposta a la necessitat de la població
com al fet de que és necessari finançar la construcció mitjançant la subvenció del
PUOSC. Segons la pròrroga concedida en quant a la data màxima d’adjudicació de les
obres, cal que aquestes estiguin adjudicades com a màxim el 26 de setembre de 2010.
Vist que en aquesta mateixa sessió, es sotmet a aprovació inicial d’aquesta Junta de
Govern Local el “Projecte d’escola bressol de La Torreta” i, per tant, l’adjudicació del
contracte haurà d’estar sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació definitiva de
l’esmentat projecte.
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Atès que en data 16 de juliol de 2010, NRGE 5538 ha tingut entrada a l’Ajuntament de
la Roca del Vallès ofici del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el
que el director dels Serveis Territorials manifesta: Havent tingut coneixement de la

programació de les obres incloses en l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010 us
comuniquem que la data prevista per l’adjudicació i inici de les obres de construcció de
la nova escola La Torreta a la Roca del Vallès el 15/11/2010. Aquesta data pot estar
subjecte a possibles variacions en funció de les programacions econòmiques. Com sigui
que aquest termini pot afectar la construcció de la nova llar d’infants municipal que ha
d’ocupar el terreny de 1070 m2, lloc de l’actual edifici on s’imparteix el primer cicle
d’educació infantil i donat que l’Ajuntament té la necessitat d’assegurar la desafectació
quan es pugui ocupar parcialment el nou edifici, previs informes favorables emesos per
Inspecció, Planificació i la Secció d’obres i manteniment, aquests Serveis Territorials
consideren que no hi ha d’haver inconvenient en informar favorablement la
desafectació de la finca i assumeixen el compromís de desafectar la finca (edifici i solar)
una vegada estigui ocupada la part del nou edifici per l’escolarització definitiva dels
alumnes del primer cicle d’educació infantil de l’Escola La Torreta
Vist que es considera fonamentat el contingut de l’article 110 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic i l’existència d’una situació excepcional, i
així es justifica mitjançant l’ofici esmentat en el paràgraf precedent, l’acta de
comprovació del replanteig del contracte es formalitzarà en un termini superior a un
mes, tal i com estableix l’article 212 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del sector públic.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars, que estableixen les condicions que han de regir
per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment proposat és el
procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els articles 96 i 128 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist que el valor estimat del contracte és de 609.825,63 euros, IVA exclòs, i 109.768,61
euros corresponent al 18% d’IVA. El termini d’execució previst és de sis mesos.
Atès que s’ha emès informe per Secretaria i Intervenció de data 16 de juliol de 2010
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient amb l’entrada
en vigor de la modificació 07/2010.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
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Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del Projecte
d’escola bressol de la Torreta i convocar la corresponent licitació.
Segon.Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer.Tercer.- Autoritzar, per la quantia màxima de 719.594,24 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 08.321.62200, Escola Bressol La Torreta de l’estat de despeses del
Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.
Quart.Quart.- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies naturals a comptar a
partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província els interessats
puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva del “Projecte d’escola bressol la Torreta”.
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre el contracte que es formalitzi a la condició suspensiva de l’efectiva
desafectació per part de la Generalitat de Catalunya dels terrenys on s’ha de realitzar
l’obra objecte de contractació.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
Setè.Setè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

9. Aprovació expedient i licitació del Projecte de reforma i ampliació
ampliació del
Centre Cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes.
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 l’Enginyer tècnic municipal ha informat, en data 13 de juliol de 2010, la
necessitat de contractar les obres d’execució del Projecte de reforma i ampliació del
centre cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes. Les obres consisteixen en
la supressió de barreres arquitectòniques pel seu ús, l’adequació de les installacions a
la legislació vigent i un conjunt de reformes que permetin adaptar les edificacions al
reglament d’activitats corresponent d’acord amb els diferents usos.
Atès que, així mateix, la urgència en la tramitació s’acredita en el mateix informe, que
estableix el següent: La urgència d’aquesta actuació es basa tant en la necessitat de
garantir l’ús de l’equipament a tota la població amb les garanties de seguretat i confort
com al fet de que és necessari finançar la construcció mitjançant la subvenció del
PUOSC. Segons la pròrroga concedida en quant a la data màxima d’adjudicació de les
obres, cal que aquestes estiguin adjudicades com a màxim el 26 de setembre de 2010.
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Vist que en aquesta mateixa sessió, es sotmet a aprovació inicial d’aquesta Junta de
Govern Local el “Projecte de reforma i ampliació del centre cívic i nau polivalent de
Santa Agnès de Malanyanes” i, per tant, l’adjudicació del contracte haurà d’estar
sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació definitiva de l’esmentat projecte.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars, que estableixen les condicions que han de regir
per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment proposat és el
procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els articles 96 i 128 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist que el valor estimat del contracte és de 389.778,02 euros, IVA exclòs, i 70.160,04
euros corresponent al 18% d’IVA. El termini d’execució previst és de sis mesos.
Atès que s’ha emès informe per Secretaria i Intervenció de data 16 de juliol de 2010
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient amb l’entrada
en vigor de la modificació 07/2010.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del Projecte
de reforma i ampliació del centre cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes i
convocar la corresponent licitació.
Segon.Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer.Tercer.- Autoritzar, per la quantia màxima de 459.938,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 05 330 63200 Condicionament Centre Cívic Santa Agnés
de l’estat de despeses del Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2010.
Quart.
Quart.art.- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies naturals a comptar a
partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província els interessats
puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.
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Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva del “Projecte de reforma i ampliació del centre cívic i nau polivalent de Santa
Agnès de Malanyanes”.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
Setè.Setè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

Abans de debatre el punt següent s’absenten de la sessió el Sr. Manel Alvarez
Herrera i la Sra. Montserrat Ametller Viñamata.

10. Aprovació expedient i licitació del Projecte d'Urbanització del carrer
Major i un tram del carrer Esglèsia.
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 l’Enginyer tècnic municipal ha informat, en data 13 de juliol de 2010, la
necessitat de contractar les obres d’execució del Projecte d’urbanització del carrer
Major i un tram del carrer Església. Les obres consisteixen en adequar el viari del centre
històric per un ús de vialitat invertida on es prioritza el trànsit del vianant i les xarxes de
serveis d’acord a les necessitats actuals. Així mateix, consistiran en conformar un àrea
de vianants protegida al centre del nucli antic del municipi on es concentren diversos
equipaments municipals d’ús intensiu especialment per part de públic infantil i jove.
Atès que, així mateix, la urgència en la tramitació s’acredita en el mateix informe, que
estableix el següent: La urgència d’aquesta actuació es basa tant en la necessitat de
donar resposta al significatiu increment del flux de vianants, en molts casos persones
grans i escolars, amb els conseqüents problemes de seguretat deguts al trànsit rodat i
les voreres estretes com al fet de que és necessari finançar les obres mitjançant la
subvenció del PUOSC. Segons la pròrroga concedida en quant a la data màxima
d’adjudicació de les obres, cal que aquestes estiguin adjudicades com a màxim el 26
de setembre de 2010.
Vist que el Projecte d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer Església es va
aprovar inicialment en sessió plenària de data 15 de juliol de 2010.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars, que estableixen les condicions que han de regir
per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment proposat és el
procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els articles 96 i 128 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist que el valor estimat del contracte és de 488.054,72 euros, IVA exclòs, i 87.849,85
euros corresponent al 18% d’IVA. El termini d’execució previst és de cinc mesos.
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Atès que s’ha emès informe per Secretaria i Intervenció de data 16 de juliol de 2010
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del Projecte
d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer Església i convocar la corresponent
licitació.
Segon.Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer.Tercer.- Autoritzar, per la quantia màxima de 575.904,57 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 02 155 61901 Peatonalització Carrer Major de l’estat de despeses del
Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.
Quart.Quart.- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies naturals a comptar a
partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província els interessats
puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva del Projecte d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer Església.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
Setè.Setè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.
Es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Manuel Alvarez Herrera.

11. Aprovació expedient i licitació del projecte d'urbanització del carrer Sant
Sadurni des del carrè Industria fins el carrer Llüis Millet.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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Vist que l’Enginyer tècnic municipal ha informat, en data 13 de juliol de 2010, la
necessitat de contractar les obres d’execució del Projecte d’urbanització del carrer Sant
Sadurní des del carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet. Les obres consisteixen en
donar continuïtat a la xarxa viària prevista pel Text Refós del Pla General d’Ordenació
vigent, especialment important perquè dóna front als espais qualificats com a
equipaments i en la canalització d’un tram del reg que actualment està adossat al camí
i que no permetia l’execució del viari previst.
Atès que, així mateix, la urgència en la tramitació s’acredita en el mateix informe, que
estableix el següent: La zona d’influència del carrer Sant Sadurní concentra diversos
equipaments municipals esportius amb una alta afluència de públic, usuaris i
espectadors que assisteixen a les activitats esportives. Així mateix, es preveu que a
partir de la propera temporada esportiva d’inici a la tardor, es produeixi un increment
molt significatiu d’aquesta afluència d’usuaris i públics el que fa del tot necessari
incrementar el número de places d’aparcament a la zona tal com preveu el projecte.
Vist que el Projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins al
carrer Lluís Millet es va aprovar definitivament en sessió plenària de data 15 de juliol de
2010.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars, que estableixen les condicions que han de regir
per la licitació, adjudicació i execució del contracte. El procediment proposat és el
procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els articles 96 i 128 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist que el valor estimat del contracte és de 260.474,72 euros, IVA exclòs, i 46.885,45
euros corresponent al 18% d’IVA. El termini d’execució previst és de quatre mesos.
Atès que s’ha emès informe per Secretaria i Intervenció de data 16 de juliol de 2010
relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del Projecte
d’urbanització del carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet i
convocar la corresponent licitació.
Segon.Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
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tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer.Tercer.- Autoritzar, per la quantia màxima de 307.360,17 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 02 155 60900 Obertura Carrer Sant Sadurní de l’estat de despeses del
Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.
Quart.Quart.- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies naturals a comptar a
partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província els interessats
puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent.
Sisè.Sisè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.
Es reincorpora a la sessió la regidora Sra. Montserat Ametller Viñamata.

12. Aprovació expedient i licitació
licitació del Projecte de sectorització i millora de la
xarxa de clavegueram del nucli urbà de La Torreta.
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 l’Enginyer tècnic municipal ha informat, en data 13 de juliol de 2010, la
necessitat de contractar les obres d’execució del Projecte de sectorització i millora de la
xarxa de clavegueram del nucli urbà de la Torreta així com la urgència en la tramitació
de l’expedient amb el contingut següent:

“El casc urbà de La Torreta pateix problemes històrics relacionats amb la xarxa de
clavegueram que es posen de manifest, sobre tot, en èpoques de fortes pluges.
El projecte preveu la sectorització de la xarxa de sanejament actual per evitar el
col.lapse de la mateixa degut, principalment, a la seva longitud actual i la seva poca
secció.
La urgència d’aquestes actuacions respon la necessitat d’evitar, a partir de la propera
tardor, els problemes de sanejament citats.”
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2010 es va
aprovar inicialment el “Projecte de sectorització i millora de la xarxa de clavegueram
del nucli urbà de la Torreta”, el qual es troba en aquesta data sotmès a informació
pública i, per tant, l’adjudicació del contracte haurà d’estar sotmesa a la condició
suspensiva d’aprovació definitiva de l’esmentat projecte.
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Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que hauran de regir l’adjudicació del contracte, els
quals han estat degudament informats per Secretaria i Intervenció en data 16 de juliol
de 2010, assenyalant, així mateix, l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer
front a la contractació en tramitació.
Vist que el valor estimat del contracte és de 72.769,84 euros, IVA exclòs, i 13.098,57
euros corresponent al 18% d’IVA. El termini d’execució previst és de quatre mesos.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment negociat sense
publicitat, únic criteri de negociació, per contractar les obres d’execució del Projecte de
sectorització i millora de la xarxa de clavegueram del nucli urbà de la Torreta i
convocar la corresponent licitació.
Segon.Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran aquesta contractació.

Tercer.Tercer.- Autoritzar, per la quantia màxima de 85.868,41 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 06 161 61905 Sectorització Sanejament La Torreta de l’estat de despeses del
Pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.
Quart.Quart.- Sollicitar ofertes a un mínim de tres empreses capacitades per a la realització
de l’objecte del contracte.
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva del “Projecte de sectorització i millora de la xarxa de clavegueram del nucli
urbà de la Torreta”.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
Setè.Setè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
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13. Aprovació certificació 2 projecte drenatge i arranjament d'un torrent
SPR·3
SPR 3
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 BIGAS GRUP SLU, amb CIF
B61826392, corresponent a les obres realitzades el mes de juny de 2010, i referides al
Projecte d’obra de drenatge i arrangament d’un torrent des del Sector SPR3 fins el riu
Mogent a Santa Agnès de Malanyanes per import de 50.794,25 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària,
02.161.62701, Col·lector SPR-3, inclosa en el Pressupost 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 BIGAS GRUP SLU, amb
CIF B61826392, corresponent a les obres realitzades el mes de juny de 2010, i referides
al Projecte d’obra de drenatge i arrangament d’un torrent des del Sector SPR3 fins el
riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes per import de 50.794,25 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

14. Certificació número 3 Parc Fluvial del Mogent. Obres realitzades mes de
maig: import 205.590,29 euros.
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 3, a nom de l’empresa DRIM MEDI AMBIENT,SL, amb CIF
B62314547, corresponent a les obres de Parc Fluvial del Mogent, realitzades el mes de
maig de 2010, i referides al Projecte executiu tram subestació elèctrica per import de
205.590,29 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.61100, Parc Fluvial Tram Subestació, inclosa en el Pressupost 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 3, a nom de l’empresa DRIM MEDI
AMBIENT,SL, amb CIF B62314547, corresponent a les obres de Parc Fluvial del
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Mogent, realitzades el mes de maig de 2010, i referides al Projecte executiu tram
subestació elèctrica per import de 205.590,29 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

15. Certificació número 4 de l'obra Parc Fluvial del Mogent. Projecte
executiu tram subestació elèctrica, realitzades al mes de juny de 2010
per import de 260.752,07 euros.
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 4, a nom de l’empresa DRIM MEDI AMBIENT,SL, amb CIF
B62314547, corresponent a les obres de Parc Fluvial del Mogent, realitzades el mes de
juny de 2010, i referides al Projecte executiu tram subestació elèctrica per import de
260.752,07 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.61100, Parc Fluvial Tram Subestació, inclosa en el Pressupost 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 4, a nom de l’empresa DRIM MEDI
AMBIENT,SL, amb CIF B62314547, corresponent a les obres de Parc Fluvial del
Mogent, realitzades el mes de juny de 2010, i referides al Projecte executiu tram
subestació elèctrica per import de 260.752,07 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

16. Certificació número 6 de l'obra Sala Polivalent al CEIP Mogent de la Roca
131.361,20
,20 euros.
del Vallès, realitzades al mes de maig per import de 131.361
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 6, a nom de l’empresa Construcciones Solius SA y Obras
Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el mes de
maig de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de
131.361,20 euros.

26

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

ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
08.321.62207, Sala Polivalent CEIP Mogent, inclosa en el Pressupost 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.ER Aprovar la certificació número 6, a nom de l’empresa Construcciones Solius
SA y Obras Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el
mes de maig de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de
131.361,20 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

17. Donar compte de la relació de factures d'import 484.199,56 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm 796/2010.

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 18 de les Bases d’execució del Pressupost 2010
correspon a l’Alcalde autoritza, 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 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 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/2010/23
F/2010/23,
23 per un import de
484.199,56 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions
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RESOL :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 109.946,93 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 374.252,63 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

ÀREA D'URBANISME,
D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
Abans de debatre el punt següent s’absenta de la sessió el Sr. Jordi Fortí Gurgui.

18. Aprovació preus contradictoris núm 1 i 2 de l'obra del Torrent de Sta.
Agnès.
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 projecte d’obra de drenatge i arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 fins
al riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes, aprovat per la Junta de Govern Local en
data 18 d’octubre de 2006.
Atès que per part de la direcció facultativa d’obra de l’esmentat projecte es presenten
els preus contradictoris PC 01 i PC 02, que corresponen al canvi de tipus de calaix de
formigó in situ, per calaixos prefabricats.
Atès que aquest preus contradictoris no fan augmentar el preu de contracte total de
l’obra.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

PRIMER.- : Aprovar els preis contradictoris PC 01 i PC 02, que corresponen al canvi de
tipus de calaix de formigó in situ, per calaixos prefabricats, del projecte de drenatge i
arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 fins al riu Mogent a Santa Agnès de
Malanyanes.
SEGON.- Comunicar-ho al contractista i a la Direcció Facultativa de l’obra.
Es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui.
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19. Exp. d'obres 18/10 a nom del Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya per a obres d'instalació de mòduls prefabricats per l'escola
de Sta. Agnès al C/ Llevant 2
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 instància presentada en data 11 de juny de 2010 núm. de reg. ent. 5381, pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la que sol.licita llicència
d’obra (EXPEDIENT OBRA MAJOR 18/10) per a implantació d’un mòdul prefabricat
per a implantació de l’escola provisional a Sta. Agnès de Malanyanes al C/ Llevant 2,
dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i els articles 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels articles
75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe favorable emès en data 14 de juliol de 2010 per l’Arquitecte tècnic
municipal, atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es sol·licita és
conforme a la vigent normativa urbanística reguladora.
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.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per a implantació d’un mòdul prefabricat per a implantació de l’escola provisional a
Sta. Agnès de Malanyanes al C/ Llevant 2, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.- Acreditar davant de l’Ajuntament, en compliment d’allò establert en el
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en el
Decret 161/2001 de modificació de l’anterior i a l’Ordenança Municipal de Gestió de
runes i terres, haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació de
residus que garanteixi la correcta destinació d’aquests, separats per tipus. Ha de
constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
A tal efecte, abans de l’inici de l’obra, s’ha de dipositar a la Tresoreria Municipal una
garantia econòmica per un import de 411,75 €.
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TERCER.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3)
Edifici

Pressupost
subtotal
Impost 3,04%
Bonificació 95%

TOTAL



109.208,65
109.208,65
3.319,94
3.153,95

166,00

€
€
€
€

€

Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)

Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.2 b)
Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2

TOTAL

116,44
18

€
€
€

134,44

€

166,00
134,44
300,44

€
€
€

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
TOTAL

CINQUÈ.- : Condicions de llicència:
1.-L’alçada de les portes d’entrada al recinte i els armaris de contadors deuran
d’ajustar-se a allò establert a l’article 20 de les ordenances reguladores (alçada
màxima de 2,00 mts.).
2.- La implantació dels armaris de contadors en relació als llindes es deuran de
disposar de conformitat amb allò establert a l’article 17 de les ordenances del pla
parcial ( 6,00 mts).
3.-Presentació de document d’acceptació signat amb gestor de residus
autoritzat que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus
amb referència explicita del codi del gestor i domicili de la obra.
4- Si hi haguessin modificacions a l’obra, aquestes no han de transgredir les
condicions de la llicència atorgada i han de ser notificades i aprovades pels
Serveis Tècnics abans d’efectuar-les.
5.-Designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució i del
director de la obra.
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Abans de debatre el punt següent s’absenten de la sessió el Sr. Manuel Alvarez
Herrera.
20. Exp. d'obres 9/10 a nomd e Albert Puig Gómez per a reforç estructurald
e fonamentació de l'habitatge del C/ Joan MAragall 17
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 llicència d’obres majors de data 14 d’abril de 2010 amb NRGE
2534/10, formulada pel Sr. Albert Puig Gómez, per a realitzar obres consistents
reforma estructural de fonamentació de l’habitatge del C/ Joan Maragall 17, 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.
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’Arquitecte Tècnic Municipal
en data 15 de juliol de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals
es sollicita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Atenent les previsions de l’article 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en relació a la simultaneïtat d’obres
d’urbanització i de construcció.
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. Albert Puig Gómez, per a realitzar obres consistents
reforma estructural de fonamentació de l’habitatge del C/ Joan Maragall 17, dins
d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON 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 2288,29 euros.
euros
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TERCER..TERCER Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Pressupost Visat 9.000,03
ICIO pressupost*3,04 %
TAXA
PLACA OBRES
TOTAL

= 273,60 €
= 310,50 €
= 18,00 €
= 602,10 €

21. Aprovació projecte reparcel.lació U.AU.A-9
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 en data 19 de juliol de 2007 La Junta de Govern Local va aprovar inicialment
el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació 9, del Pla General d’ordenació
Urbana , formulat per la Junta de Compensació de la mateixa.
Atès que ha estat el projecte en informació pública durant el termini fixat per la
legislació aplicable.
Vist l’informe tècnic – jurídic emès per ll’arquitecta municipal i el Tècnic de disciplina
urbanísitica de data 19 de juliol de 2010, part del qual diu en la seva literalitat:
“........Durant el termini d’informació pública i mitjançant escrit amb número de
registre d’entrada 8603 de data 20-9-2007, per part de la Sra. Rosa Nadal i Rocabert,
en representació de Construccions Clascà S.L., es presenta allegació demanant la
modificació del projecte de reparcellació, amb el reconeixent de la propietat de la
porció de terreny considerada com a litigiosa en el projecte aprovat inicialment.
En data 18-01-2008 es signa l’Acta de les operacions d’atermenament entre la
prolongació del carrer Tenor Viñas, en l’àmbit d’actuació UA-9, i la finca propietat de
l’entitat mercantil Construccions Clascà, S.L., mitjançant la qual l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i l’entitat mercantil Construccions Clascà S.L. acorden que 57,59 m2
de la finca registral 618 estan incloses en la delimitació de la UA-9 i ocupen part de
l’espai que inicialment havia estat considerat part integrant e la finca aportada número
7, propietat de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Mitjançant escrit amb número de registre de sortida 5315 de data 20-11-2008,
l’Ajuntament tramet a la Junta de Compensació de la UA-9 còpia de l’Acta
anteriorment mencionada i requeriment d’acompliment de les determinacions
contingudes en l’informe d’aprovació inicial prèvia a l’adopció de l’acord d’aprovació
definitiva.
Mitjançant escrit amb número de registre de sortida 2915 de data 18-06-2010,
l’Ajuntament tramet a la Junta de Compensació de la UA-9 el requeriment
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d’acompliment de les determinacions contingudes en l’informe d’aprovació inicial
prèvia a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva......”
“....... A la vista del resultat de l’allegació formulada pels interessats i de conformitat
amb allò establert als articles 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, procedeix adoptar l’acord d’aprovació definitiva del
projecte de reparcellació de la unitat d’Actuació 9.
El projecte de reparcellació de la unitat d’Actuació 9, que es sotmet a aprovació
definitiva, incorpora les determinacions requerides en l’informe dels Serveis de l’Àrea
de Territori de data 17-7-2007.
Correspon l’adopció dels acords d’aprovació definitiva a la Junta de Govern local, de
conformitat amb allò establert als articles 112 a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, Text refós de la Llei d’urbanisme i 21.1 apartat j) de la Llei de Bases del Regim
Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i resolució d’Alcaldia
número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, d’Alcaldia , de delegació de competències.
L’aprovació del projecte de reparcellació, de conformitat amb allò establert a l’article
121 Text refós de la Llei d’urbanisme comportarà els següents efectes:
a) la cessió al municipi en ple domini i lliures de càrregues dels terrenys de cessió
obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni del sòl o perquè se’n faci
l’afectació als usos que determini el planejament urbanístic.
b) L’afectació real de les parcelles adjudicades al compliment de les càrregues i al
pagament de les despeses inherents al sistema de reparcellació.
c) Subrogació, amb plena eficàcia real de les antigues parcelles per les noves
parcelles.
d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable.
e) L’extinció o la transformació dels drets i de càrregues, d’acord amb la legislació
aplicable.
L’article 83.9 del TRLU estableix la possibilitat de tramitació simultània de les figures de
planejaments urbanístic i dels instruments de gestió urbanística, si bé cadascuna en
expedients separats i l’executivitat de cadascuna d’elles queda supeditada a la de
l’instrument o figura superior.
La Modificació de l’Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació 9, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 01-03-2007. En data 19-07-09
i NRE 7428, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona tramet acord en el qual
indica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès que, per tal de donar-se per assabentada de
l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de detall de la UA9, caldrà completar-se el
document amb la definició precisa de l’ordenació volumètrica de l’edificació.
En conseqüència, l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcellació no serà
executiva en tant que no sigui acomplerta la condició de l’acord de la CTUB esmentat
anteriorment en referència a l’Estudi de Detall de la UA9...”
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Per tot l’exposat, de conformitat amb allò establert als articles 113.2 apartat del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 21.1 apartat j) de
la Llei de Bases del Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21
d’abril, i resolució d’Alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació
de competències, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.Primer.- 1. Estimar l’allegació presentada per l’entitat mercantil Construccions Clascà,
S.L. durant el tràmit d’informació pública, segons el cos del present informe.
Segon.Segon.- Aprovar definitivament el projecte de Reparcellació de la unitat d’Actuació
número 9, del Pla general d’ordenació urbana del municipi, formulat per la Junta de
Compensació de la mateixa.
Tercer.Tercer.- Supeditar l’executivitat del present acord, de conformitat amb allò establert a
l’article 83.9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei
d’urbanisme, a la condició establerta per la CTUB, segons escrit de data 19-07-07 i NRE
7428, per donar-se per assabentada de l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de
detall de la UA9.
Quart.Quart.- Acordar la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en el diari “EL PUNT” i en el taulell
d’anuncis de la Corporació.
Cinquè.Cinquè.- Notificar el present acord als interessats al projecte de reparcellació.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
22. Aprovació de l'atorgament de 10.547,45
10.547,45 € d'ajuts i beques socials en
concepte d'Educació 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’Ajuntament de la Roca del Vallès té com a missió vetllar i protegir la població que es
troba en situació de risc d’exclusió, especialment, el col.lectiu d’infants, nois i noies en
edat escolar del municipi. Per aquesta raó, l’Ajuntament fa una concessió anual d’ajuts
d’Escola Bressol Municipal, transport escolar, material i llibres escolars d’educació
infantil.
En data 27de maig de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de
sol.licitud i atorgament d’ajuts i beques socials en concepte d’Educació, per a l’any
2010.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Socials, de data 14 de juliol de 2010, en el qual
es fa proposta d’atorgament de subvencions a les sol.licituds presentades i que,
textualment, diu:
Ateses les sol·licituds registrades, en concepte de beques del curs escolar del 20102011 en el període de convocatòria de l’1 al 21 de juny, es resol que s’han presentat:
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- 16 sol·licituds de beques d’ Escola Bressol
- 50 sol·licituds de beques de material escolar i llibres de text (Educació
infantil)
- 10 sol·licituds de transport escolar (ESO)
Atès els criteris de barem aprovats per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en relació a
la concessió d’ajuts i beques escolars, i, una vegada realitzada la valoració per l’equip
de Serveis Socials d’Atenció Primària, es proposa la següent distribució de beques :
ESCOLA BRESSOL
Vistes les sol·licituds de beca d’Escola Bressol presentades, es proposa l’aprovació de
les següents sol·licituds:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sigles
HOJ
JAAP
ORC
MVO
CSPW
MLM
JGU
DSD
ASD

ESCOLA BRESSOL
EB Les orenetes
EB Les orenetes
EB Les orenetes
EB Les orenetes
EBM Vilanova V.
EB Les orenetes
EB Les orenetes
EB Les orenetes
EB Les orenetes

DESPESA
%BECAT PUNTS MENSUAL
98
9
167 €
75
9
114,75 €
75
8
114,75 €
50
7
76,50 €
50
7
68 €
25
5
43 €
25
4
43 €
25
4
43 €
25
4
38,25 €

Vistes les sol.·licituds de beca d’Escola Bressol presentades, es proposa la desestimació
de les següents sol·licituds per no arribar a la puntuació mínima requerida:

1
2
3
4

Sigles
QPC
JAP
PVB
JZP

ESCOLA BRESSOL
EB Les orenetes
EB Les orenetes
EB Les orenetes
EB Les orenetes

%BECAT PUNTS
0
2
0
2
0
2
0
2

Vistes les sol·licituds de beca d’Escola Bressol presentades, es proposa la desestimació
de les següents sol·licituds per no complir requisits establerts a les bases :
Sigles
1 AGP
2 MRMF
3 MRMF

CAUSA DESESTIMACIÓ
EB no municipal
EB no municipal
EB no municipal

TRANSPORT ESCOLAR
Vistes les sol·licituds de beca de transport escolar presentades, es proposa l’aprovació
de les següents sol·licituds:
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1
2
3
4
5
6

Sigles
NJO
KB
SHB
FRG
JRG
SRP

CENTRE EDUCATIU
IES La Roca
IES La Roca
IES La Roca
IES La Roca
IES La Roca
IES La Roca

%BECAT PUNTS DESPESA
98
13
147 €
98
11
147 €
98
11
147 €
75
8
113 €
75
8
113 €
25
4
38 €

Vistes les sol·licituds de beca de transport escolar presentades, es proposa la
desestimació de les següents sol·licituds per no complir requisits establerts a les bases :

1
2
3
4

Sigles
SOP
JCB
JCB
VBD

CAUSA DESESTIMACIÓ
No compleix requisits
No compleix requisits
No compleix requisits
No compleix requisits

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR
Vistes les sol·licituds de beca llibres de text i material escolar escolar presentades, es
proposa l’aprovació de les següents sol·licituds:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sigles
CPR
ABC
IBC
AGM
IA
JC.C.F
A.M.A
I.M.A
M.A. B
PAB
JAB
IB
LL.C.R
EY.Z.A
N.Z.A
A.R.C
FJ.R.C
L.V.L
LVM
C.A.S
M.A.S
Z.V.C
OOD

CENTRE EDUCATIU
CEIP La Torreta (P4)
CEIP Ponent
CEIP Ponent
CEIP La Torreta (P4)
CEIP La Torreta (P5)
CEIP La Torreta (P5)
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Mogent

%BECAT PUNTS DESPESA
98
11
147 €
98
11 117,60 €
98
11 117,60 €
98
11
147 €
98
11
147 €
75
11 112,50 €
75
10
75 €
75
10
75 €
75
10
75 €
75
9
75 €
75
9
75 €
75
9
32.25 €
32.25 €
75
9
32.25 €
75
8
32.25 €
75
8
32.25 €
75
8
32.25 €
75
8
32.25 €
75
8
32.25 €
75
8
50
7
50 €
50
7
50 €
50
7
50 €
50
7
50 €
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

S.M.C.C.
A.E.M.
M.E.M.
E.V.G.
M.V.G.
J:M.G.
E.R.R.
C.R.M.
E.L.P.
L.G.G.
S.O.P.
A.M.D

CEIP La Torreta (P5)
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP La Torreta (P5)
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pialr Mestres
CEIP La Torreta (P4 )
CEIP Mogent
CEIP Pilar Mestres
CEIP Pilar Mestres

50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25

6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
4

75 €
50 €
50 €
23,50 €
23,50 €
75 €
23,50 €
23,50 €
37,50 €
25 €
11,75 €
11,75 €

Vistes les sol·licituds de beca de llibres i material de text escolar presentades, es
proposa la desestimació de les següents sol·licituds per no arribar a la puntuació
mínima requerida:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sigles
J.V.R.
J.M.M.
I.M.M.
Y.Z.P.
S.C.B.
J.C.B.
M.P.C.
R.V.C.
R.C.R.
O.M.G.
C.G.P.
M.M.E.

CENTRE EDUCATIU
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP Mogent
Escola St. Agnès
CEIP Mogent
CEIP Mogent
Escola St. Agnès
CEIP Pialr Mestres
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP Mogent
CEIP Pilar Mestres

%BECAT PUNTS
0
3
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0

Vistes les sol·licituds de beca de de llibres i material de text escolar presentades, es
proposa la desestimació de les següents sol·licituds per no complir requisits establerts a
les bases :
Sigles
1 NB
2 JFA
3 TXCC

CAUSA DESESTIMACIÓ
No és alumne d’educació infantil
Falta de documentació requerida
Falta de documentació requerida
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TOTAL BEQUES
SOL·LICITADES
ESCOLA
BRESSOL

TOTAL
BEQUES
APROVADES
ESCOLA
BRESSOL

TOTAL
TOTAL
BEQUES
PRESSUPOSTAT
DENEGADES
ESCOLA
ESCOLA
BRESSOL
BRESSOL
(APROX.)

16

9

TOTAL BEQUES
SOL·LICITADES
LLIBRES I
MATERIAL
ESCOLAR

TOTAL
BEQUES
APROVADES
LLIBRES I
MATERIAL
ESCOLAR

50

35

TOTAL BEQUES
SOL·LICITADES
TRANSPORT

TOTAL
BEQUES
APROVADES
TRANSPORT

10

6

TOTAL
ESCOLA
BRESSOL
(APROX.)

TOTAL
LLIBRES I
MATERIAL
ESCOLAR
(APROX.)

TOTAL
TRANSPORT
(APROX.)

TOTAL

7790,75 €

2051,70 €

705 €

10.547,45 €

7

7.790,75 €
(Anual)

TOTAL
TOTAL
BEQUES
PRESSUPOSTAT
DENEGADES
LLIBRES I
LLIBRES I
MATERIAL
MATERIAL
ESCOLAR
ESCOLAR
(APROX.)
2.051,70 €
15
(Anual)

TOTAL
TOTAL
BEQUES
PRESSUPOSTAT
DENEGADES
TRANSPORT
TRANSPORT
(APROX.)
705 €
4
(Anual)

Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia
836 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 la regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents,
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ACORDS:
Primer.- Aprovar l’atorgament i ordenar el pagament de la relació d’ajuts i beques
exposades a la part expositiva, l’import dels quals ascendeix a 10.547,45 €.
Segon.- Imputar aquesta despesa a càrrec a la partida pressupostaria núm. 07
23148000 de beques de Serveis Socials.
Tercer.- Denegar la resta de sol·licituds segons barem establert.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i als interessats en aquelles
parts que són interessat.

23. Aprovació contingut i signatura d'un Conveni amb el Departament
d'Educació per a la formalització d'una subvenció pel funcionament de
centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat
municipal
municipal per al curs 20092009-2010
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

Que amb data 2 de novembre de 2009, la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu de la Generalitat de Catalunya va sol·licitar a aquest Ajuntament, mitjançant
diligència registrada amb número d’entrada 8708, les dades de matrícula de les llars
d’infants municipal per tal de preparar la resolució per la qual s’atorguen subvencions a
les corporacions locals titulars de les llars d’infants per al curs 2009-2010.
Que en data 19 de novembre de 2009, aquest Ajuntament envia la documentació
necessària requerida per a tramitar la subvenció referida a la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya, amb número de registre
de sortida núm. 5435.
Que en data 14 d’abril de 2010 i número de registre d’entrada 2537, la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya sol·licita a
aquest Ajuntament una documentació addicional per tal de seguir amb el tràmit de la
subvenció citada.
Que en data 19 d’abril de 2010 i número de registre de sortida 1690, aquest
Ajuntament va trametre la documentació sol·licitada en temps i forma requerits.
En data 7 de juliol de 2010, es publica al DOGC núm. 5667, la Resolució
EDU/226/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars de llars d’infants, per al curs 2009-2010, en la qual s’atorga a
l’ajuntament de la Roca del Vallès una subvenció de 147.600 € per a l’activitat
d’escolarització corresponent al curs escolar 2009-2010.
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En data 14 de juliol de 2010 i NRGE 5465 la Generalitat sol.licita la signatura d’un
Conveni per tal de formalitzar la subvenció.
En data 15 de juliol de 2010, el Ple de l’Ajuntament accepta la subvenció.
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 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 la regidora d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern l’adopció
dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni amb el Departament
d’Educació per a la formalització d’una subvenció, per un import de 147.600,00 €, pel
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal per al curs 2009-2010.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei d’Educació
municipal i a la Secretaria de l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

24. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia
d'Alcaldia 780/10, d'1 de juliol, per mitjà de
qual se sol.licita a l'Agència Catalana de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
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Recerca d'un ajut de 5.000 euros per a la recerca de documentació de
es
tota la Ruta Prehistòrica i realitzar l'escàner 3D de la Pedra de lles
Orenetes.
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 de data 1 de
juliol de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“L’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, organisme de
depenent del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, ha obert convocatòria d’ajuts per a projectes d’abast local i comarcal ACOM
2010 a través de la Resolució IUE/1687/2010, de 17 de maig. Publicada al DOGC núm.
5640 de data 1 de juny de 2010
L’Ajuntament està treballant, des de fa tres anys, en la recuperació i posada en valor
del patrimoni cultural del municipi, entre ells el projecte de “Parc Arqueològic de la
Roca del Vallès. Ruta Prehistòrica”. Seguint aquesta tendència, l’Ajuntament de la Roca
del Vallès aposta per avançar i consolidar aquesta política en la seva gestió, tal com es
fa palès a través de la realització d’aquest projecte. Promou la recuperació,
interpretació i difusió dels béns patrimonials en el seu emplaçament original, cosa que
permet comunicar el significat i el valor del patrimoni conservat a la comunitat local i al
públic visitant, així com promoure la seva transmissió a les futures generacions. Es
reconeix que la interpretació del patrimoni, entès en un sentit ampli, està estretament
vinculada a l’imaginari col·lectiu, a la percepció del paisatge cultural i al seu ús com a
espai obert al turisme cultural.
L’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
faculta a l’alcalde per dirigir el govern i l’administració municipal.
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.
És per tot això que aquesta Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves atribucions,
RESOL:
RESOL
Primer.Primer.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca un
ajut de 5.000 euros per a la recerca de documentació de tota la Ruta Prehistòrica i
realitzar l’escàner 3D de la Pedra de les Orenetes.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca i comunicar-lo a la Intervenció municipal.
Tercer.Tercer.- Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri.”
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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 la regidora de Patrimoni Natural i Turisme proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 1 de juliol de 2010, anteriorment
transcrita.

TEMES
TEMES SOBREVINGUTS
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 del
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent.
25. Conveni entre el Departament Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de La Roca del Vallès per
formalitzar l'atorgament d'una subvenció pluriennal PIC per als anys
2010, 2011 i 2012
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 l’Ajuntament de la Roca del Vallès va concórrer en data 09 d’abril del present
a la convocatòria de subvencions destinades a finançar actuacions comunitàries
promogudes per la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya a l’empara de l’Ordre
GAP/126/2010, d’1 de març, de convocatòria de subvencions pluriennals a ens locals
per a la cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries per als
anys 2010, 2011 i 2012.
Vist que la Secretaria d’Acció Ciutadana ha concedit a aquest Ajuntament la subvenció
sollicitada i que l’acceptació de dita subvenció està supeditada a la signatura d’un
conveni interadministratiu que té per objecte formalitzar-la.
Vist el que disposa l’article 57 de la Llei 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
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assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i
en els termes previstos en les Lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els
consorcis o convenis administratius que se subscriguin”.
Atès el que disposa l’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals 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”.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Acceptar el contingut del conveni entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del
Vallès per formalitzar l’atorgament d’una subvenció pluriennal per al programa de
cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries per als anys 2010,
2011 i 2012.
SEGON.
SEGON.GON.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a dret
sigui possible per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones i a
la Intervenció municipal.

26. Aprovació signatura i contingut del Conveni entre la Parròquia de Sant
Sadurní de la Roca i l'Ajuntament de la Roca en relació amb la millora de
les mesures de seguretat de l'Església
l'Església Parroquial de Sant Sadurní 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.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Parròquia de Sant Sadurní mostren el seu interès
en formalitzar un conveni per tal de millorar les mesures de seguretat de l’Església
Parroquial de Sant Sadurní de la Roca del Vallès el, text del qual es reprodueix a
continuació:
“ANTECEDENTS:
El Museu de Granollers conservava, en els seus fons, dues taules de fusta policromada i
una pintura a l’oli sobre fusta, inventariades amb el següent registre:
Núm. Reg. 612 "Camí del Calvari"
Núm. Reg. 615 "Oració a l’ Hort"
Núm. Reg. 179 “Sant Donat i Santa Fausta”
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L’ Ajuntament de la Roca va manifestar el seu suport a la Parròquia de Sant Sadurní de
la Roca del Vallès en relació amb retorn de les peces esmentades en un acord del Ple de
l’ Ajuntament de la Roca del Vallès en sessió de data 24 de juliol de 2008.
Per reafirmar aquest suport, s’ha signat en data 16 de juny de 2010 un conveni entre el
Patronat del Museu de Granollers, la Parròquia de Sant Sadurní de La Roca del Vallès i
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en relació al retorn de dues taules de la predel·la del
retaule de l'altar major i una pintura, a l’esmentada parròquia, procedents del Museu
de Granollers.
Les parts van acordar que els dos fragments de retaule descrits s'instal·lessin, per a la
seva exposició, a l' església parroquial de Sant Sadurní de la Roca del Vallès i en concret
als espais originals de la predel·la del retaule major, i a la porta de l’armari de les
relíquies a la capella de Nostra Senyora de Gràcia en el cas de la pintura, completant
així les obres originals. Aquesta nova ubicació permet veure la gairebé totalitat del
conjunt i ajuda a augmentar el seu valor narratiu i significat històric, ajudant a una
millor comprensió i presentació de les obres.
Al punt setè del conveni esmentat al punt 3, s’explicita textualment que l’ Ajuntament
de la Roca i la Parròquia es reserven el dret d’establir línies de col·laboració a l’hora de
millorar la seguretat i conservació de les peces.
I, per tal de desenvolupar les línies de col·laboració a què es refereix el punt cinquè se
subscriuen els següents
PACTES:
Primer.- L’ Ajuntament es compromet a instal·lar i abonar les despeses de manteniment
d’una alarma, així com sufragar les despeses de connexió a una central d’alarmes,
durant el temps de vigència d’aquest conveni, d’acord amb les condicions mínimes de
seguretat esmentades, a la Parròquia de Sant Sadurní de la Roca amb la finalitat
principal de protegir les tres peces dipositades procedents del Museu de Granollers.
Segon.- L’ import de les despeses no superarà, en cap cas, 400,00 euros l’any 2010 i
aquest import es veurà actualitzat amb l’ increment de l’ IPC anual.
Tercer.- La Parròquia es compromet a garantir la vigilància i la custòdia de les peces en
tot moment i especialment en horaris d’obertura al públic i visites.
Quart.- La Parròquia es fa responsable, una vegada instal·lada l’alarma, del seu ús.
Cinquè- L’ Ajuntament no es fa responsable del mal ús que s’en pugui realitzar de la
instal·lació de l’alarma que pugui suposar un funcionament deficient d’aquesta, i afecti
a la seguretat de la parròquia i en especial de les peces dipositades.
Sisè.- La durada del conveni s' estableix per un termini de cinc anys, que començaran
a comptar a partir de la signatura del present conveni. Passat aquest termini de cinc
anys, el conveni es renovarà automàticament per períodes d'un any llevat que alguna
de les parts comuniqui per escrit a l’altra la seva voluntat de no renovar-lo amb una
antelació mínima de dos mesos abans l’acabament del període corresponent.
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Setè.- En el cas que les peces retornin al museu de Granollers s’entendrà finalitzat el
present conveni. Finalitzat aquest, l’Ajuntament només estarà obligat a abonar el cost
de manteniment de l’alarma, així com la connexió a una central d’alarmes, aquell any
en curs.
Vuitè.- Qualsevol modificació de les condicions del present conveni requerirà el
consentiment exprés de les parts.
Novè.- Per a qualsevol controvèrsia en l’aplicació o interpretació del present document
les parts es sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la
província de Barcelona.”
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de 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.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007.
Per tot això, el regidora de Patrimoni Natural proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar el contingut i la signatura d’un Conveni entre la Parròquia de Sant
Sadurní de la Roca i l’Ajuntament de la Roca en relació amb la millora de les mesures
de seguretat de l’Església Parroquial de Sant Sadurní de la Roca del Vallès.
Segon.Segon.- Imputar els efectes econòmics d’aquest conveni a la partida pressupostària 00
912 22601 atencions protocolàries i representatives.
Tercer.Tercer.- Notificar aquest acord a la Parròquia de Sant Sadurní.
Quart.Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:50, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

Vist i plau
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La secretària
Acctal.

L’alcalde
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