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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 23 de desembre de 2010.
2010. NÚMERO 2010/31.
2010/31.

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 23 de desembre de 2010, essent les 17:20 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata, i la regidora Sra. Marta Pujol i
Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària,
Sra. Dolors Melero Guirao.
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre
del dia.
Ordre del Dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.- Aprovació acta dia 9 desembre 2010
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
2.- Aprovar la relació de factures d'import 2.332,62 €, anom de Tallercinc
corresponent a exercicis anteriors.
3.- Donar compte de la relació de factures d'import 309.669,10 €, aprovada per
Resolució d'Alcaldia amb el núm 1437/2010.
4.- Aprovar la certificació núm. 1 de les obres del projecte d'urbanització del
carrer Sant Sadurní per SERXAR, SA.
5.- Aprovar la certificació núm. 5 de les obres de drenatge i arranjament del
Torrent sector SPR3, per BIGAS GRUP, SLU.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
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6.- Aprovació inicial del Projecte d'obra de finalització de la urbanització de l'Av.
Gaudi de Sta. Agnès.
7.- Aprovació inicial del projecte d'obra d'acabament de la urbanització del Ptge
Lauria de La Torreta
8.- Exp. d'Obres a nom de Miquel Coderch Clusellas per a obres de construcció
d'un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Migjorn 25
9.- Numeració carrer Velázquez
10.- Modificació llicència obres 56/06 a nom de Elisabeth Valeri Sala al C/ de les
Nogueres
11.- Modificació Llicència obres 191/03 a nom de Antonio Sanchez Ramirez de
l'habitatge del C/ Camí de l'Ermita 17
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
12.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de 21 de desembre de 2010 que
aprova l'atorgament d'ajuts destinats a projectes solidaris i de cooperació l'any
2010
Assumptes sobrevinguts

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 9 desembre 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 9 desembre 2010, el qual va estar
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres
sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els
assistents.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
2. Aprovar la relació de factures d'import 2.332,62 €,, anom de Tallercinc
corresponent a exercicis anteriors.
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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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 presentada corresponents a l’exercici de 2008 i 2009 amb
el núm. F/2010/38
F/2010/38 de proposta per Junta , per un import de 2.332,62 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent :
ACORD :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 2.332,62 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

3. Donar compte de la relació de factures d'import 309.669,10 €,, aprovada
per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1437/2010.

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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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/2010/37
F/2010/37,
37 per un import de
309.669.10 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions
RESOL :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 149.452,21 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 160.216,89 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.

4. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres
obres del projecte d'urbanització del
carrer Sant Sadurní per SERXAR, SA.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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VISTA la certificació número 1 de les obres realitzades el mes novembre de 2010, i
referides al Projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria fins
al carrer Lluís Millet, a nom de l’empresa SERXAR, SA, amb CIF A59161158, per import
de 25.432,17 euros, desglossat en 21.552,69 euros de base imponible i 3.879,48 euros
d’IVA.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.155.60900–
Obertura carrer Sant Sadurní.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes novembre de
2010, i referides al Projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer
Indústria fins al carrer Lluís Millet, a nom de l’empresa SERXAR, SA, amb CIF
A59161158, per import de 25.432,17 euros, desglossat en 21.552,69 euros de base
imponible i 3.879,48 euros d’IVA.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

5. Aprovar la certificació núm. 5 de les obres de drenatge i arranjament del
Torrent sector SPR3, per BIGAS GRUP, SLU.
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 BIGAS GRUP SLU, amb CIF
B61826392, corresponent a les obres realitzades el mes de novembre 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 7.901,90 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 4, a nom de l’empresa BIGAS GRUP SLU, amb
CIF B61826392, corresponent a les obres realitzades el mes de novembre 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 7.901,90 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.
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ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
6. Aprovació inicial del Projecte d'obra de finalització de la urbanització de
l'Av. Gaudi 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 PER A LA FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA
GAUDÍ A SANTA AGNÈS DE MALANYANES presentat en data 17/11/10 amb NRGE
8466/10 pel tècnic Alberto Villasís Vega per a la seva aprovació inicial per part d’aquest
Ajuntament.
Atès que en data 03/06/10 es va contractar a VILLASIS I ASSOCIATS, SLP per a la
redacció del projecte esmentat.
Atès que l’objecte del projecte presentat és finalitzar la urbanització de l’actual Avda.
Gaudí de Santa Agnès de Malanyanes, actuació iniciada amb la urbanització de la UA14 que va exectuar la vorera oest, seguit de l’obra de peatonalització (plataforma
única) entre els carrers de l’Ermita i de Jaume Cuyàs. Es pretén realitzar l’adequació del
ferm asfàltic a les noves rasants, la collocació de mobiliari urbà necessari per tal de
dotar d’elements de seguretat, repòs i lleure, fent l’Avinguda Gaudí més humana i
propera a la població de Santa Agnès, i també s’actualitzarà la senyalització vertical
existent.
Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer Municipal en data 10 de desembre de
2010.
Vist l’informe favorable emès per la Interventora en data 20 de desembre de 2010
sobre l’existència de consignació pressupostària per a la realització de les obres.
Vist l’informe favorable emès per Secretaria en data 20 de desembre 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
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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.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa:
PRIMER.APROVAR inicialment el projecte denominat PROJECTE PER A LA
PRIMER
FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA GAUDÍ A SANTA AGNÈS DE
MALANYANES, redactat per VILLASIS I ASSOCIATS, SLP, amb un pressupost per
contracte de 100.545,77 € (iva inclòs).
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 BOPB, al
DOGC, en el diari el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.laroca.cat).
QUART.
QUART.- TRASLLADAR l’acord d’aprovació inicial a tots els interessats, a Gas Natural,
Sorea i Endesa, i també al concessionari DRIM MEDIO AMBIENTE S.L.,
CINQUÈ.
CINQUÈ.- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del present acord si
durant el termini d’informació pública no es presenta cap allegació.

7. Aprovació inicial del projecte d'obra
d'obra d'acabament de la urbanització del
Ptge Lauria 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 el PROJECTE PER A LA FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL PASSATGE
LÀURIA presentat en data 24/11/10 amb NRGE 8630/10 el tècnic Josep Barberillo per a
la seva aprovació inicial per part d’aquest Ajuntament.
Atès que en data 20 de maig de 2010 es va contractar a GESA per a la redacció del
projecte esmentat.
Atès que l’objecte del projecte presentat és “la definició de les obres necessàries per
poder realitzar les obres definides en el present document en les millors condicions
tècniques, així com les obres necessàries per aconseguir un nou vial amb amplària
suficient pel pas de vehicles per la part central del passatge de prioritat invertida, que
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serà usat tant per vehicles com per vianants. També es dotarà del mobiliari urbà i
jardineria definits al present projecte.”
Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer Municipal en data 10 de desembre de
2010.
De conformitat amb allò establert als articles 9 i 10.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya (ROAS) es considera una obra d’urbanització.

Atenent els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d’agost, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.
Atenent que el procediment es tramita per urgència, els terminis queden reduïts a la
meitat.

Vist l’informe favorable emès per la Interventora en data 20 de desembre de 2010
sobre l’existència de consignació pressupostària per a la realització de les obres.
Vist l’informe favorable emès per Secretaria en data 20 de desembre de 2010.
Atès que l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern Local
atenent, la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa:
APROVAR inicialment el projecte denominat PROJECTE PER A LA
PRIMER.PRIMER
FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL PASSATGE LÀURIA, redactat pel tècnic Josep
Barberillo GESA, amb un pressupost per contracte de 21.839,99 € (iva inclòs).
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 BOPB, al
DOGC, en el diari el Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.laroca.cat).
QUART.
QUART.- SOL.LICITAR informe a les empreses de subministrament següents tal com
estableix l’article 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010 de 03 d’agost, text refòs de la Llei
d’Urbanisme: EYPESA.
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CINQUÈ.
CINQUÈ.- TRASLLADAR l’acord d’aprovació inicial a tots els interessats i també al
concessionari DRIM MEDIO AMBIENTE S.L.
SISÈ..- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del present acord si
SISÈ
durant el termini d’informació pública no es presenta cap allegació.

8. Exp. d'Obres a nom de Miquel Coderch Clusellas per a obres de
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Migjorn
Migjorn 25
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sollicitud de llicència d’obres majors de data 30 de juliol de 2010 amb NRGE
5878 i posterior rectificació de data 1 de desembre de 2010 amb NRGE 8810,
formulada pel Sr. Miquel Coderch Clusellas, per a realitzar obres consistents en
construcció d’un edifici unifamiliar al C/ Migjorn 25, 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’Arquitecta Municipal en
data 14 de desembre 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. Miquel Coderch Clusellas per a construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat al C/ Migjorn 25, 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
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efecte, s’ha de dipositar en aquest Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les obres,
una garantia econòmica de 2.288,29 euros.
euros
TERCER..TERCER Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3)

Caldrà liquidar el complement de l’impost i taxes de llicència, sobre el pressupost:
Habitatge
Garatge
Superfície
210,00
m2
138,12
Coef
0,640
0,27
Mòdul
1940,48 €/m 2 1,940,48
Obra parcial
Pressupost Ajuntam ent
333,165,67
TOTAL
333,165,67
€
Impost 3,04%
Taxa
TOTAL LLICENCIA

10128,24
310,50
10.438,74

€

2
0
#¡VALOR!
#¡VALOR!
1.685.197

QUART.
QUART.- 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 2740,56 euros.

9. Numeració carrer Velázquez
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sol.licitud de certificació de números de policia sol.licitats per la Sra. Ana Maria
Fernandez Serrano, número de registre d’entrada 2319 de data 1-4-10.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 25 de juny de 2010 i que
diu el següent:
“ Amb motiu de la sol.licitud de certificació de policia sol.licitada per la Sra. Ana Maria
Fernández Serrano, número de registre d’entrada 2319 de data 1-4-10, s’ha detectat
l’existència d’incoherències en la numeració del carrer Velàzquez, costat esquerre
(número senars)
L’assignació del número 21 a la finca de referència cadastral 3736012 entra en
contradicció amb la numeració que figura al cadastre de naturalesa urbana, en el qual
la finca de referència cadastral 3737407 és la que posseeix el número 21.
Examinats diversos antecedents (expedients d’obra, expedients d’activitat, plànols
cadastrals), es comprova que al llarg dels anys s’han anat utilitzant dues numeracions
de policia diferents, amb origen en algun error que no ha resultat possible detectar.
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Per aquest motiu es proposa assignar a les finques de referències cadastrals següents els
números de policia que s’indiquen al costat, que no entren en conflicte amb cap de les
dues numeracions utilitzades al llarg dels anys, i es coherent amb la numeració
físicament existent en les façanes dels immobles amb numeració anterior (a finca de
referència cadastral 3736012 el número de policia 25, que no entra en conflicte amb
cap de les dues numeracions utilitzades al llarg dels anys, i és coherent amb la
numeració fisicament existent en les façanes dels immobles amb numeració anterior
(fins al número 23).
Referència cadastral

Número de policia

27360 12
27360 11
27360 07

Número 25 del carrer Velázquez
Número 27 del carrer Velázquez
Número 29 del carrer Velázquez

Vist que l’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, disposa que “els
ajuntaments mantindran la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant d’això a totes les administracions públiques
interessades”.
És per tot això que, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la nomenclatura i numeració següent:
- Ref. Cadastral 27360 12 Número 25 del carrer Velázquez
- Ref. Cadastral 27360 11 Número 27 del carrer Velázquez
- Ref. Cadastral 27360 07 Número 29 del carrer Velázquez
SEGON.
SEGON.- Comunicar el present acord al Centre Nacional d’Estadística i al Centre de
Gestió Cadastral.
TERCER.TERCER.- Facultar l’alcalde-president tan àmpliament com a Dret sigui possible per a
l’execució del present acord.

10. Modificació llicència obres 56/06
56/06 a nom de Elisabeth Valeri Sala al
al C/ de
les Nogueres
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sol·licitud de data 16-11-2010 número de registre d’entrada 8427/10,
formulada per Elisabet Valeri Sala, per a la modificació de la llicència d’obres 56/06
consistent en canvis de distribució i increment de voladís de la terrassa a Planta Pis, i
canvi d’ubicació de les plaques solars a l’habitatge del C/ de les Nogueres 31.
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Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a l’expedient en
data 15/12/09 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita,
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i següents
del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea d'Urbanisme;
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
PRIMER.RIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 56/06 a nom d’Elisabet Valeri
Sala, consistent en canvis de distribució i increment de voladís de la terrassa a Planta
Pis, i canvi d’ubicació de les plaques solars a l’habitatge del C/ de les Nogueres 31.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.)
Taxa llicència

194,07

€

Total

194,07

€

11. Modificació Llicència obres 191/03 a nom de Antonio Sanchez Ramirez
de l'habitatge del C/ Camí de
de l'Ermita 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 sol·licitud de data 27/07/2010 número de registre d’entrada 5775/10,
formulada per Antonio Sánchez Ramírez, per a la modificació de la llicència d’obres
191/03 consistent en eliminació del porxo d’entrada que no s’ajustava a la llicència
original d’obres i modificació de l’alçada dels murs de contenció de terres complint les
determinacions de les ordenances municipals, de l’habitatge del C/ de l’Ermita 17.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a l’expedient en
data 15/12/09 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita,
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i següents
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del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea d'Urbanisme;
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 191/03 a nom d’Antonio
Sánchez Ramíres, consistent en eliminació del porxo d’entrada que no s’ajustava a la
llicència original d’obres i modificació de l’alçada dels murs de contenció de terres
complint les determinacions de les ordenances municipals, de l’habitatge del C/ de
l’Ermita 17.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.)
Taxa llicència

194,07

€

Total

194,07

€

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
12. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de 21 de desembre de 2010 que
aprova l'atorgament d'ajuts destinats a projectes solidaris i de cooperació
l'any 2010
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució de data 23 de
setembre de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“Vistes les sollicituds presentades per entitats i/o associacions destinades a projectes
solidaris i de cooperació que han entrat en el registre d’entrada de l’Ajuntament durant
l’any 2010, el els quals demanen suport econòmic per tal de finançar els projectes que
es resumeixen en el quadre següent:
Núm. registre
entrada
9047

8729

Entitat

Projecte

ESF
Enginyers Sense Fronteres

Programa de Millora de Serveis Urbans al
Barri de Maxaquene “A” de la ciutat de
Maputo. Any 2. (Moçambic)

AMIC
Associació Mèdica per a la
Infància

Construcció d’un pou d’aigua potable
al nou orfenat de Casa Emanuel a
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Biombo. (Guinea Bissau – Àfrica
occidental)

8822

8864

8866

Programa de desenvolupament
econòmic basat en el turisme
Fundació Pau i Solidaritat CCOO
sostenible 2a fase a Amunorchi
(Nicaragua)
Acondicionar una classe per poder fer
informàtica a “La Escuelita” (El
AMPA Pilar Mestres
Salvador)
Estades temporals de nens i nenes
ucraïnesos afectats per les radiacions
Associació Vallès Obert
de la central nuclear de Txernòbil
(Ucraïna)
ONG Fundació Benèfica Privada
Quetzal

Construcció d’una granja a Pasajquim
(Guatemala)

UNHCR ACNUR

Ajuda humanitària al Pakistan

9063

Fundació per la pau

Tractat mundial que reguli el comerç
d’armes

3433

Microfons de Catalunya per a la
cooperació

8867

7951

Ajuda humanitària a Xile

Atès que l’article 240.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut
econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de
particulars que fan activitats que complementen o supleixen les activitats locals.
Vist l’informe favorable a l’atorgament emès per la tècnica de Solidaritat de l’Àrea
d’Atenció i Servei a les Persones en data 16 de desembre de 2010.
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
número 836, de 6 de juliol de 2007.
Considerant que és d’interès públic resoldre l’atorgament proposat per l’Àrea
esmentada, si bé condicionat a la ratificació per part de la Junta de Govern Local en la
propera sessió que se celebri.
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació,
RESOLC:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar l’atorgament, amb càrrec a la partida pressupostària 14 231 48900
de solidaritat amb el tercer món 1% del pressupost municipal de l’any 2010, d’ajuts
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destinats a projectes solidaris i de cooperació amb el tercer món, per un import total
60.639,77 euros i distribuïts segons els projectes següents:
Núm. registre
entrada
9047

8729

8822

8864

8866

8867

Entitat

Projecte

Import atorgat

ESF
Enginyers Sense Fronteres

Programa de Millora de Serveis
Urbans al Barri de Maxaquene “A” de
la ciutat de Maputo. Any 2.
(Moçambic)

15.000 €

AMIC
Associació Mèdica per a la
Infància

Fundació Pau i Solidaritat
CCOO

AMPA Pilar Mestres

Associació Vallès Obert

ONG Fundació Benèfica
Privada Quetzal

Construcció d’un pou d’aigua
potable al nou orfenat de Casa
Emanuel a Biombo. (Guinea
Bissau – Àfrica occidental)
Programa de desenvolupament
econòmic basat en el turisme
sostenible 2a fase a Amunorchi
(Nicaragua)
Acondicionar una classe per
poder fer informàtica a “La
Escuelita”
(El Salvador)
Estades temporals de nens i
nenes ucraïnesos afectats per
les radiacions de la central
nuclear de Txernòbil (Ucraïna)
Construcció d’una granja a
Pasajquim (Guatemala)

10.600 €

6.100 €

3.000 €

3.500 €

6.000 €

Se subvencionen els projectes següents del catàleg del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Núm. Projecte
FCCD

País

Projecte

Import

1366

Índia

Construcció, manteniment i
funcionament d’un centre d’acollida
de nens al districte de Kurnool

4.000 €

2114

Nicaragua

2240

Guatemala

2166

Xile

2225

Pakistan

Centre d’atenció social i
integral de la infància,
l’adolescència, la joventut i la
dona
Dones maies construint el
benestar dels seus pobles
Resposta als efectes del
terratrèmol a Xile: Fase de
reconstrucció
Resposta als efectes de les
inundacions al Pakistan

4.000 €

4.000 €
2.000 €
2.439,77 €
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SEGON.SEGON.- Ordenar el pagament immediat dels ajuts a les entitats o associacions
beneficiàries dels ajuts.
TERCER.TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.
QUART.QUART.- Notificar aquest acord a tots els interessats en aquelles parts que són
interessats.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local
que se celebri.”
Atès que la competència per a l’atorgament de subvencions d’import superior a
1.502,53 euros 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 núm. 187 de data 6 d’agost de 2007.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 21 de desembre de 2010
anteriorment transcrita.
SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

TEMA SOBREVINGUT
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.
13. Aprovació del contingut i signatura de l'addenda de l'any 2010 al III
Conveni interadministratiu de col.laboració per a la coordinació, la
programació i el finançament de serveis
serveis socials
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de 13 de
novembre de 2008, va aprovar el contingut i la signatura del “III Conveni
interadministratiu de col.laboració per a la coordinació, la programació i el
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finançament de serveis socials”, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’Ajuntament, per a la prestació de serveis.
Atès que el pacte tercer de l’esmentat III Conveni estableix que els projectes, els
programes i les accions que són objecte de col.laboració s’incorporen a aquest conveni
mitjançant una addenda anual, en la qual s’estableixen els objectius, el pressupost i les
previsions de finançament de cadascun dels projectes.
Aquest pacte disposa que el Consell Comarcal proposa i elabora anualment el
contingut de les respectives addendes. L’addenda de l’any 2010 té els següents
projectes:
1. Annex 1: Finançament complementari de serveis socials de segon nivell
2. Annex 2: Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental
3. Annex 3: Borsa de traductors
4. Annex 4: Programa d’intercanvi de xeringues
5. Annex 5: Teleassistència mòbil per a les víctimes de la violència de gènere
6. Annex 6: Punt de trobada
7. Annex 7: Acolliment d’urgència per a dones; acolliment en casos de violència
de gènere i en situació de desprotecció social.
8. Annex 8: Centre d’acolliment residencial d’estada limitada
9. Annex 9: Encaix, servei de col.laboració entre famílies
En data 2 de setembre de 2010 i NRGE 6502, el Consell Comarcal del Vallès Oriental fa
arribar un ofici, per mitjà del qual es comunica a aquesta corporació que l’aportació als
programes del conveni serà de 2.434,84 euros, durant el 2010. Aquesta aportació serà
abonada en dos lliuraments.
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.
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Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER Aprovar el contingut i signatura de l’addenda 2010 al III “Conveni
interadministratiu de col.laboració per a la coordinació, la programació i el
finançament de serveis socials” la qual fa concreció del projectes, programes i accions
en matèria de serveis socials per l’any 2010.
SEGON.SEGON.- Aprovar la despesa de 2.434,84 euros, amb càrrec a la partida 07 230 22608
d’Activitats Serveis Socials.
TERCER.TERCER Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
QUART.QUART Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials
municipals.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:10, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària acctal.

Vist i plau
L’alcalde
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