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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 25 de març de 2010.
2010. NÚMERO 2010/7.
2010/7.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui

A la Roca del Vallès, el dia 25 de març de 2010, essent les 17:40 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. La regidora Sra. Marta Pujol i Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi
i Fortuny en la seva condició de regidors convidats expressament per a aquest
acte, assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra.
Havent excusat la seva absència la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata, per
quan ha estat convocada pel Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
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 11 de març 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 11 de març de 2010, el qual va estar
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres
sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els
assistents.

2. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'obra "Projecte de
millora de l'accessibilitat i peatonalització del centre urbà 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.
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Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es va fer avinent la
necessitat de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al
“Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès
de Malanyanes”.
Vist que per acord d’aquesta Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer
de 2010, es va aprovar iniciar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès
de Malanyanes”, i es va acordar que es redactessin el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que havien de regir la contractació.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data es va aprovar
inicialment el “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de
Santa Agnès de Malanyanes”, el qual es troba en aquesta data sotmès a informació
pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de data 6 de
març de 2010; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5583 de data 9
de març de 2010; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data 4 de març de 2010; i
a la pàgina web municipal, també en data 4 de març de 2010.
Vist que l’adjudicació del contracte haurà d’estar sotmesa a la condició suspensiva
d’aprovació definitiva del “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del
centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes”.
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, assenyalant, així
mateix, l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la contractació en
tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 13/2009.
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.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de
Malanyanes”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
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Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de millora
de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes”.
Tercer.Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 192.894,35 euros, més 30.863,10 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local creat
per Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, en haver estat aprovada per Resolució
del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 08/02/10, i amb càrrec a la
partida pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
AGLOMERATS GIRONA, SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
XAVIER ALSINA, SA

Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva del “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà 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.

3. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'obra "Projecte de
biblioteca
ca i el
millora de l'accessibilitat a l'escola Pilar Mestre, l'escola bressol, la bibliote
centre cultural"
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 per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es va fer avinent la
necessitat de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al
“Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la
biblioteca i el centre cultural”.
Vist que per acord d’aquesta Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer
de 2010, es va aprovar iniciar l’expedient de contractació de les obres definides en el
Projecte esmentat en el paràgraf precedent, i es va acordar que es redactessin el plec
de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que havien de
regir la contractació.
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Atès que per acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data es va aprovar
inicialment el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola
bressol, la biblioteca i el centre cultural”, el qual es troba en aquesta data sotmès a
informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de
data 6 de març de 2010; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5586
de data 12 de març de 2010; en el taulell d’anuncis de la corporació, en data 4 de
març de 2010; i a la pàgina web municipal, també en data 4 de març de 2010.
Vist que l’adjudicació del contracte haurà d’estar sotmesa a la condició suspensiva
d’aprovació definitiva del projecte d’obres.
Atès que s’han redactat i 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, assenyalant, així
mateix, l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la contractació en
tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 13/2009.
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.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la biblioteca i el centre
cultural”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de millora
de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la biblioteca i el centre
cultural”.
Tercer.Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 192.998,74 euros, més 30.879,80 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local creat
per Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, en haver estat aprovada per Resolució
del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 08/02/10, i amb càrrec a la
partida pressupostària del pressupost vigent.
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Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
SERXARSA, SA
EXCAVACIONS REQUENA, SA
TORT, SA
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva del “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola
bressol, la biblioteca i el centre cultural”.
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.

4. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'obra "Projecte de les
depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles"
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 per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es va fer avinent la
necessitat de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al
“Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles”.
Vist que per acord d’aquesta Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer
de 2010, es va aprovar iniciar l’expedient de contractació de les obres definides en el
projecte esmentat al paràgraf precedent, i es va acordar que es redactessin el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que havien de regir
la contractació.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data es va aprovar
inicialment el “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant
Carles”, el qual es troba en aquesta data sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de data 6 de març de 2010; en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5586 de data 12 de març de 2010; en
el taulell d’anuncis de la corporació, en data 4 de març de 2010; i a la pàgina web
municipal, també en data 4 de març de 2010.
Vist que l’adjudicació del contracte haurà d’estar sotmesa a la condició suspensiva
d’aprovació definitiva de l’esmentat projecte.
Atès que s’han redactat i 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, assenyalant, així
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mateix, l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la contractació en
tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 13/2009.
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.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles”, i procedir a la
licitació del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de les
depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles”.
Tercer.Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 105.000,00 euros, més 16.800,00 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local creat
per Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, en haver estat aprovada per Resolució
del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 08/02/10, i amb càrrec a la
partida pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte:
DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL
CATALANA EMPORDANESA DE SERVEIS, SL
NIVELL 2 COL·LOCACIONS 21, SL
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva d’aprovació
definitiva del “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant
Carles”.
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.
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5. Aprovació exp. de contractació per a l'adjudicació de l'obra "Projecte
d'acondicionament d'accés adaptat,
adaptat, construcció de pistes de petanca i
cobriment de les grades del camp de futbol 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.

Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es va fer avinent la
necessitat de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al
“Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i
cobriment de les grades del camp de futbol de La Torreta ”.
Vist que per acord d’aquesta Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer
de 2010, es va aprovar iniciar l’expedient de contractació de les obres definides en el
projecte esmentat al paràgraf precedent, i es va acordar que es redactessin el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que havien de regir
la contractació.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data es va aprovar
inicialment el “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de
petanca i cobriment de les grades del camp de futbol de La Torreta”, el qual es troba
en aquesta data sotmès a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 56, de data 6 de març de 2010; en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 5586 de data 12 de març de 2010; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 4 de març de 2010; i a la pàgina web municipal, també en data 4
de març de 2010.
Vist que l’adjudicació del contracte haurà d’estar sotmesa a la condició suspensiva
d’aprovació definitiva de l’esmentat projecte.
Atès que s’han redactat i 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, assenyalant, així
mateix, l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la contractació en
tramitació.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment obert, varis criteris d’adjudicació (ja que el seu valor
estimat és superior a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació
establerta en aquella Llei i en el Reial decret llei 13/2009.

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.
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de
les grades del camp de futbol de La Torreta”, i procedir a la licitació del contracte, pel
procediment obert, varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Segon.
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de
les grades del camp de futbol de La Torreta”.
Tercer.Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 211.580,17 euros més 33.852,83 euros en
concepte d’IVA, finançat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local creat
per Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, en haver estat aprovada per Resolució
del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 08/02/10, i amb càrrec a la
partida pressupostària del pressupost vigent.
Quart.Quart.- Convocar la licitació, per procediment obert, tramitació urgent, per a
l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, i, a aquests efectes,
Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
perfil del contractant municipal (www.laroca.cat) perquè en el termini de tretze (13)
dies naturals 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’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de
petanca i cobriment de les grades del camp de futbol 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.

6. Execució de sentència 588 RCA 502/00
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
La Secció tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en data 17 de juliol de 2003, va dictar sentència número 588, en
el recurs contenciós administratiu núm. 502/00, interposat per TUBOS DE PRECISIÓN
DELMAS S.L. contra l’Acord de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de 17 de juliol de
2000 pel que es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat
d’Actuació número 5 del Pla General.
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La part dispositiva de la sentència esmentada, textualment, estableix:

“Estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de TUBOS DE PRECISIÓN DELMAS S.L., contra Acuerdo del
Ayuntamiento de la Roca del Vallés de 17/07/2000 por el que se aprobó
definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación nº 5 del Plan
General; Acuerdo y Proyecto de Reparcelación que declaramos nulos y sin efecto. Sin
efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.”
Vist que en data 02/10/09 es va notificar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala Contenciosa administrativa un escrit pel qual s’acusava testimoniatge de la
Sentència número 588 esmentada, que havia esdevingut ferma una vegada resolt pel
Tribunal Suprem el recurs de cassació 457/2005 en data 29/05/09.
Vist que en aquell mateix escrit es va manifestar que l’òrgan responsable del
compliment de la sentència era la Junta de Govern Local, i que es disposaria per aquest
òrgan l’execució del que s’acorda a la part resolutiva de la sentència 588.
Vistos els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa i atès que l’execució s’ha de limitar als estrictes i
exactes termes de la sentència, en la que es declara la nul·litat dels actes objecte
d’impugnació, sense que de la mateixa es dedueixi cap condemna o obligació de fer o
no fer.
Vista la interlocutòria del TSJCat de data 19/02/2010 notificada a l’Ajuntament en data
11/03/2010 amb NRGE 1793/10, per la que insta que en el termini de 10 dies es
comuniqui al TSJCat les actuacions realitzades en execució de la sentència 588.
Atès que és competència de 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.
Per tot això, aquesta alcaldia PROPOSA:
PRIMER.- RESTAR ASSABENTATS de la sentència dictada per la Secció tercera de la Sala
del contenciós administratiu del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 17
de juliol de 2003, número 588, en el recurs contenciós administratiu núm. 502/00,
interposat per TUBOS DE PRECISIÓN DELMAS S.L. contra acord de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès de 17 de juliol de 2000 pel que es va aprovar definitivament el projecte
de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació número 5 del Pla General.
SEGON.- TENIR per declarat nul l’acord de la Comissió de Govern de data 17 de juliol
de 2000, i el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació número 5 del Pla
General d’Ordenació Municipal.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
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7. Aprovar factura exercici 2009 d'import 5.020,51 € Edificacions Baro.

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
prorrogat correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent
dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
preveu que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és
competència de l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentada amb el núm. F/2010/7
F/2010/7 de proposta per Junta ,
per un import de 5.020,51 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 5.020,51 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.
SEGON.- comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.
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8. Aprovar certificació num. 3 de l'empresa CONSTRUCCIONES SOLIU, S.A
I OBRAS ELÉCTRICAS,
ELÉCTRICAS, S.A per l'obra SALA POLIVALENT CEIP MOGENT,
per import de 53.957,81€.
53.957,81 .

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 Construcciones Solius SA y Obras
Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el mes de
febrer de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de
53.957,81 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08.422.622 – Sala
Polivalent CEIP Mogent, inclosa en el Pressupost prorrogat per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 3, a nom de l’empresa Construcciones Solius
SA y Obras Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el
mes de febrer de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de
53.957,81 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

9. Aprovació modificació preus públics ajudes al transport a la gent gran.
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 l’informe de l’educadora social de 9 de març de 2010 en la que es demana la
modificació del punt d’ajudes al transport a la gent gran de l’apartat III-Serveis de
Benestar Social de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus
públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal.
Vist l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics per a la
prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, pel qual es
delega per part del Ple en la Junta de Govern la competència per modificar els preus
públics o establir-n’hi de nous, d’acord amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de
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desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per a
la prestació de serveis i realització d’activitats de competència municipal.
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Modificar el punt d’ajudes al transport a la gent gran de l’apartat III-Serveis
de Benestar Social de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels
preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
municipal, d’acord amb el detall següent:
Ajudes al transport a la Gent Gran:
Concepte
Titol de trasnport de 10 viatges autobús urbà de La Roca
Títol de transport de 10 viatges autobús urbà de Granollers

Preu 2010
6,30 €
5,10 €

Normes d’aplicació de les tarifes:
Beneficiaris:
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes les persones empadronades al municipi que
reuneixin les següents condicions:
o Majors de 65 anys o pensionistes.
o Estar afectat d'una disminució igual o superior al 33% acreditada
mitjançant el Certificat de Disminució de l'ICASS.
2. Condicions del servei:
o A cada beneficiari se li expedirà una targeta de mobilitat de transport amb
identificació fotogràfica, amb la qual podrà adquirir un màxim de 20 títols de
transport de 10 viatges per any.
o La targeta de mobilitat te una caducitat de quatre anys.
o En cas de canvi de la situació tan econòmica com familiar caldrà comunicar-la a
l’administració municipal.
o L’Administració municipal podrà realitzar revisions de les sol·licituds atorgades,
d’ofici i aleatòries segons es considerin oportunes.
3. Ajudes segons nivell de renda del beneficiari:
o L’ajuda total del títol de transport serà totalment gratuït per a persones amb
ingressos econòmics, valorats en brut, per tots els conceptes, inferiors a l’indicador
públic de renda de efectes múltiples (I.P.R.E.M.).
o 50% de descompte sobre el cost per a persones amb ingressos econòmics,
valorats en brut, per tots els conceptes, entre 1 i 2 vegades de l’indicador públic de
renda de efectes múltiples (I.P.R.E.M.).
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o Pagament del preu total per a persones amb ingressos econòmics, valorats en
brut, per tots els conceptes, superiors a 2 vegades de l’indicador públic de renda de
efectes múltiples (I.P.R.E.M.) sempre valoracions en brut.
4. Procediment de sollicitud:
Per a adquirir els títols de transport urbà s’haurà de sollicitar la targeta de mobilitat
personal mitjançant l’imprès corresponent i adjuntant la documentació següent:
o
Còpia de la Declaració de la Renda corresponent a l’any anterior del que es
realitza la sollicitud.
En el cas de no estar obligats a realitzar-la s’hauran d’aportar els següents documents:
o
Certificat negatiu expedit per Hisenda.
o
Justificant acreditatiu de les pensions percebudes
o
En el cas de no rebre cap tipus de pensió, prestació certificat de no pensió de la
seguretat social.
Especificitats per a les persones amb discapacitat:
o
Certificat de disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials–ICASS.
SEGON.SEGON Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER.TERCER.- Publicar l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.
QUART.QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu, un cop
transcorregut el període d’exposició pública.
CINQUÈCINQUÈ-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10. Pròrroga execució obres Parc Fluvial fins 30 de Juny , degut a
l'impediment d'actuacions per no disposar dels TICS de la companyia
elèctrica.

13

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

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 05/03/10 i núm. de reg. ent. 1639/10, formulada pel Sr.
Agustí Anglada Vall-llovera en representació de la societat Drim Medio Ambiente S.L,
en la que sol·licita pròrroga de les obres corresponents al projecte de construcció del
Parc Fluvial tram subestació elèctrica, perquè no ha pogut actuar en l’obra per no
disposar dels TICS dels serveis afectats de la companyia elèctrica i de la subestació
elèctrica.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de data 05/03/10 part del qual diu en la
seva literalitat:
“.../... Donat que la legislació vigent no permet l’actuació sobre els paviments sense
disposar dels TIC corresponents, el tècnic que subscriu proposa la concessió de la
pròrroga sol·licitada per l’interessat.”
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 26/11/09 es va adjudicar
definitivament la contractació del “Projecte del Parc Fluvial del Mogent, tram
subestació elèctrica del municipi de La Roca del Vallès”.
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 22/03/10, favorable a
la proposta de pròrroga presentada pel contractista.
Vist l’acord vuitè in fine del contracte i, atenent a l’art. 197.2 de la LCSP 30/07 de 30
d’octubre en relació a les pròrrogues.
Atenent l’indicat, es proposa a la Junta de Govern com a òrgan de contractació
l’adopció del següent acord:
PRIMER: ATORGAR una pròrroga per l’execució de les obres d’execució del “Projecte
del Parc Fluvial del Mogent, tram subestació elèctrica” fins al 30 de juny del 2010, al
contractista Drim Medio Ambiente S.L.
SEGON: Notificar-ho
corresponents.

als

interessats

i

comunicar-ho

als

serveis

municipals

11. Exp. Obres 5/09 a nom del Centre de Telecomunicacions
Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya per a estesa de fibra optica a la crta CC-60
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sollicitud de llicència d’obres majors de data 2 d’abril de 2009 amb
NRGE2739/09, i posteriors rectificacions de dates 10 de novembre de 2009 reg. entd.
8962, 19 de febrer de 2010 reg. entd. 1219, formulada pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per a
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realitzar obres de canalització amb rasa convencional per l’estesa de fibra òptica a
traves de la carretera C-60, 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’Enginyer Municipal en data
25 de febrer 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 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, per a realitzar obres de canalització amb
rasa convencional per l’estesa de fibra òptica a traves de la carretera C-60, dins
d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


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

Pressupost projecte: 303.710,44 €
ICIO: 303.710,44 €* 3,04 % = 9.232,80 €


Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)

TAXA : 389,18* 4 km: 1.556,72 €

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
TOTAL

9.232,80
1556,72
10789,52

€
€
€
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TERCER.- CONDICIONS PARTICULARS
Els residus de terres procedents de les excavacions s’han d’ajustar al compliment dels
Decret 201/94 i Decret 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Abans d’iniciar les obres al tram corresponent al municipi de La Roca del Vallès, s’haurà
de comunicar als serveis tècnics municipals per tal de realitzar un replanteig in situ de
tot el recorregut i analitzar les possibles afectacions reals de les obres.
En cas de necessitar tallar algun carrer i/o camí del terme municipal, s’haurà de
comunicar a la Policia Local amb un termini de 72 hores.
Abans d’iniciar les obres s’haurà de presentar la designació del Coordinador de
Seguretat i Salut.
QUART:- CONDICIONS DE L’OBRA UN COP EFECTUADA VISITA D’INSPECCIÓ AMB
ELS INTERESSATS:

Inici de la canalització. Aquesta s’inicia a la cantonada del carrer Sant Josep amb el
carrer Anselm Clavé (plaça Sant Jordi). Donat que l’Ajuntament té previst una actuació
en aquesta zona, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, consistent en la
formalització d’un pas de vianants. Per tant, l’actuació prevista al projecte d’estesa de
fibra òptica haurà de ser anterior a l’actuació conjunta municipal i de la Diputació de
Barcelona.
Un cop efectuat l’encreuament, la canalització haurà de continuar per la cuneta
existent fins enllaçar amb la vorera existent. A la zona de la cuneta, un cop efectuada la
canalització s’hauria de formalitzar la vorera, donant continuïtat a la vorera existent i
enllaçant amb el pas de vianants de nova execució.
Al tram de Can Borrell, la canalització haurà d’anar per la calçada.
Els encreuament de carrers s’hauran de realitzar coincidint amb els passos de vianant,
per tal de minimitzar l’efecte visual de la rasa.
La rasa de l’encreuament del carrer Torrent del Ramassar, haurà de coincidir amb la
nova pavimentació efectuada a la rotonda.
Al tram del carrer Costa Brava (lateral del vial) entre els carrer Granada i Torrent del
Ramassar, la rasa no pot superar l’àmbit d’aparcament, i s’haurà de reposar la rasa
asfaltant tota la rasa fins a la vorada de la façana.

12. Exp. Obres 59/07 a nom de Elena Pérez Fernández per a obres de
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a l'Av. Maresme parc. 3
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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 2 de novembre de 2007
amb NRGE 9872/07, i posteriors rectificacions de dates 10 de desmebre de
2007 reg. entd. 11157, 17 de març de 2008 reg. entd. 2258, 21 de maig de
2008 reg. entd. 4204, 10 de desembre de 2008 reg. entd. 9794, 17 de març
de 2009 reg. entd. 2285, 3 de setembre de 2009 reg. entd. 7019, 24 de
novembre de 2009 reg. entd. 9297, 15 de gener de 2010 reg. entd. 260 i 18
de març de 2010 reg, entd. 1965, formulada per la Sra. Elena Pérez Fernández
, per a realitzar obres consistents en construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
a l’Av. Maresme parc. 3, 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 11 de febrer 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, a la Sra. Elena Pérez Fernández, per a realitzar unes obres
consistents en construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Av. Maresme parc. 3,
dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels béns i serveis públics
afectats s’ha de presentar en aquest Ajuntament una garantia econòmica de 2.354,65
euros,
euros que serà retornada quan el tècnic responsable de l’obra certifiqui el final d’obres
i es constati per part dels Serveis Tècnics Municipals la idoneïtat en la reposició dels
béns i serveis públics que s’hagin vist afectats en l’execució de l’obra.
TERCER.TERCER 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
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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 2319,86 euros.
euros
QUART.QUART Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


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

Superfície
Coeficient
Mòdul
Obra parcial
Pressupost
subtotal
Impost 2,9%
TOTAL



Habitatge
180,35
0,64
1940,48
243.112,07
243.112,07
7.050,25
7.050,25

Aparcament
26,65
0,37
1.940,48

m2
€/m2
€
€
€
€

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
onnexió Clavegueram
TOTAL

310,5
18
77,63

€
€
€

406,13

€

7.050,25
406,13
7456,38

€
€
€

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
TOTAL

CINQUÈ.CINQUÈ CONDICIONS PARTICULARS a la llicència 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, i l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en dat 18/01/2010:
1.- En data 24/11/09 i RE 9297 s’aporta certificat de gestió de terres i runes de l’obra
en qüestió. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document que garanteixi la
correcta destinació dels residus separats per tipus, segons allò establert Decret
161/2001, Regulador dels Enderrocs i altres Residus de la Construcció, que modifica el
Decret 201/1994.
2.- La tanca a vial proposada segons plànol Z3 Detalle de carpintería no superarà
l’alçada màxima total de 1,80m i la seva part opaca no podrà superar 0,60m. Caldrà
modificar i executar la tanca segons les directrius abans fixades.
3.- L’execució de la vorera del vial que afronta amb la parcel·la s’haurà de fer prèvia o
simultàniament a l’obra edificatòria, i constarà en tot cas de:
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1. Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (15cm)
2. Base de formigó HM-20/B/20/, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (15cm)
3. Paviment de panot per a vorera girs de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a estesa amb sorra-ciment de 200kg/m3 de ciment pòrtand i beurada
de ciment pòrtland.
4. Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada 27x14cm, col·locada sobre base de formigó Hm-20/P/40/l, rejuntat
amb morter M-5
A tal efecte i segons l’art. 237 del D 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme. a la persona interessada li correspon prestar fiança
per a garantir l'execució simultània d’aquestes obres en una quantia mínima del 12%
del pressupost de les obres d'urbanització pendents, i que correspondria a una
quantitat de 365,28€

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
13. Aprovació Cicle Filharmonia 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 objectiu el foment de les arts escèniques i
musicals dins del municipi de la Roca del Vallès.
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès realitza, des de l’any 2004 el Cicle
Filharmonia, projecte que pretén acostar les arts escèniques a la ciutadania.
Vist el projecte d’activitats “Filharmonia” per l’any 2010.
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 05 451
22609 d’activitats culturals.
Vista la sol.licitud de subvenció per a la programació d’activitats culturals de carácter
professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música per l’any 2010, d’acord amb el
concurs públic convocat per la Resolució CMC/315/2010, de 28 de gener, publicada al
DOGC número 5567, de 15 de febrer de 2010, enviada a la Generalitat de Catalunya
el 12 de març d’enguany, que forma part de l’expedient.

És per tot això que el regidor de Cultura sotasignant proposa a la Junta de Govern
l'adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar proposta d’activitats per l’any 2010, del Cicle Filharmonia 2010,
segons el projecte que s’annexa a aquest acord i el calendari que es reprodueix a
continuació:

CENTRE CULTURAL LA TORRETA
-BARRABUM – XUMET I XINXETA (Teatre )
Data: 15.05.2010
-RECITAL – MARIA ESCOBAR (Música)
Data: 10.07.2010
CENTRE CÍVIC SANTA AGNÈS
-RODA EL MÓN – L’ESTENEDOR (Teatre)
Data: 13.03.2010
CENTRE CULTURAL LA ROCA
-CONCERT FAMILIAR – ORQUESTRA CONSERVATORI GRANOLLERS
Data: 23.05.2010
-RECITAL DE GOSPEL – BARCELONA GOSPEL MESSENGERS
19.06.2010
-MA,ME,MI…MOZART – FUNDACIÓ PRIVADA L’AUDITORI
26.09.2010
-CONCERT INSTRUMENTS PERCUSSIÓ – CARME GARRIGÓ
21.11.2010
-CONCERT – ORQUESTRA FILHARMONIA
12.12.2010
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de Cultura.

14. Atorgament d'ajuts a les famílies en el marc del Programa "Nens a Tope"
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.
Atès que el Programa Nens/es a Tope consisteix en realitzar una tasca preventiva en les
situacions de risc de la salut dels nadons i facilitar la situació econòmico-familiar de les
famílies amb pocs recursos financers, des de Serveis Socials de la Roca del Vallès es
proposen un seguit de famílies amb infants de 0 a 3 anys que seran beneficiaries d’
ajudes per obtenir llet, cereals i bolquers. Principalment, són famílies amb dificultats
econòmiques i en seguiment per Serveis Socials de la Roca del Vallès o detectades per
els Serveis Sanitaris del municipi.
Vist l’informe de data 18 de març de 2010 emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament.
Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 07 313 480003, ajuts Serveis
Socials, per atendre l’atorgament d’ajuts de l’esmentat Programa.
Atès que l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada en la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions
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efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, mitjançant Decret 836/07 de data 6 de juliol
de 2007, publicades al BOP de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007,
publicat al BOP de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de la
competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
És per tot això que la regidora de Benestar Social i Sanitat sotasignant proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
PRIMER.PRIMER.- Atorgar uns ajuts per una quantitat total de de 2.973,47 euros, a càrrec de la
partida pressupostària 07 313 480003 d’ajuts de Serveis Socials, a repartir-se entre 27
famílies del municipi segons el detall següent:
RENTENCIÓ DE CRÈDIT
1709
RC 1709/1
RC 1709/2
RC 1709/3
RC 1709/4
RC 1709/5
RC 1709/6
RC 1709/7
RC 1709/8
RC 1709/9
RC 1709/10
RC 1709/11
RC 1709/12
RC 1709/13
RC 1709/14
RC 1709/15
RC 1709/16
RC 1709/17
RC 1709/18
RC 1709/19
RC 1709/20
RC 1709/21
RC 1709/22
RC 1709/23
RC 1709/24
RC 1709/25
RC 1709/26
RC 1709/27
IMPORT TOTAL

IMPORTS AJUTS
94,89 €
52,80 €
194,70 €
32,44 €
67,65 €
131,25 €
122,64 €
21,24 €
122,64 €
65,70 €
119,40 €
137,05 €
131,25 €
183,70 €
127,35 €
114,24 €
86,94 €
127,80 €
114,24 €
114,24 €
130,14 €
145,24 €
138,16 €
122,64 €
122,64 €
131,25 €
21,24 €
2.973,47 €
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SEGON.SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades en aquelles parts que siguin
interessats.
TERCER.TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials
municipals.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
19:15, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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