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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 25 de novembre de 2010.
2010. NÚMERO 2010/29.
2010/29.

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 25 de novembre de 2010, essent les 17:35 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 11 de novembre de 2010.
2.- Resolució recurs reposició interposat per Construccions Clascà S.L. contra
l'aprovació definitiva projecte reparcel·lació Unitat d'actuació número 9
3.- Aprovació definitiva estatuts de l’associació Administrativa de Cooperació de
la Unitat d'Actuació de Can Font de la Parera
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 492.709,49 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 1285/2010.
5.- Aprovar la relació de factures exercicis tancats per import de 836,12 €.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
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6.- Aprovació llicència d'obres exp. 50/07 a nom de Maria Soledad Ruiz Dalmau
carrer Valencia, 35
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7.- Ratificació de Resolució d'11 de novembre que aprova l'atorgament de
subvencions destinades a associacions juvenils l'any 2010
8.- Acord d'aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a l'ubicació de
punts d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya en dependències
municipals
Assumptes sobrevinguts
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR

1. Aprovació acta dia 11 de novembre 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 novembre 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. Resolució recurs reposició interposat per Construccions Clascà S.L. contra
l'aprovació definitiva projecte reparcel·lació
reparcel lació Unitat d'actuació número 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.
Vist que en data 24/09/10 amb NRGE 7083/10 CONSTRUCCIONS CLASCÀ S.L..
interposa recurs de reposició contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte de
reparcellació de la UA-9, adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de
juliol de 2010.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i El Tècnic de Disciplina Urbanística en
data 18/11/10 part del qual diu en la seva literalitat:
“ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2001, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment el projecte de reparcellació de la UA-9.
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El projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini fixat per la legislació
aplicable. Així mateix, es va notificar als interessats en l’expedient, entre ells la societat
Construccions Clascà SL, escrit registrat de sortida amb número 4277 de data 21
d’agost de 2007 i rebut en data 03/09/07.
Durant el termini d’informació pública i mitjançant escrit amb número de registre
d’entrada 8603, de data 20 de setembre de 2007, per part de Construccions Clascà,
SL, es presenta allegació demanant la modificació del projecte de reparcellació, amb
el reconeixement de la propietat de la porció de terreny considerada com a litigiosa en
el projecte aprovat inicialment.
L’Ajuntament va tramitar expedient per a l’atermenament del camí de domini públic,
perllongació del carrer Tenor Viñas, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9 del PGOU del
municipi, i la finca propietat de l’entitat mercantil Construccions Clascà SL. En data 18
de gener de 2008, es signa l’Acta de les operacions d’atermenament, mitjançant la
qual l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’entitat mercantil Construccions Clascà SL
acorden que 57,59m2 de la finca registral 618 estan inclosos en la delimitació de la
UA-9 i ocupen part de l’espai que inicialment havia estat considerat part integrant de la
finca aportada número 7 del projecte de reparcellació, propietat de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.
En data 14 de juliol de 2010, amb número de Registre d’Entrada 5448, la Sra. Gisela
Girbau Pujol, en la seva qualitat de Presidenta de la Junta de Compensació de la UA-9,
presenta el projecte de reparcellació de la UA-9, per la seva aprovació definitiva.
Segons informe tècnic de data 19 de juliol de 2010, el projecte de reparcellació
presentat s’ajusta a les determinacions dels articles 114, 118 i 120 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i als
articles 130 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, l’esmentat document incorpora les
determinacions requerides en l’informe dels serveis de l’Àrea de Territori de data 17 de
juliol de 2007.
La Junta de Govern Local, en sessió data de 22 de juliol de 2010, va aprovar
definitivament el Projecte de Reparcellació de la UA-9. Aquest acord va ser notificat a
l’entitat Construccions Clascà SL, amb número de registre de sortida 3755, de data 10
d’agost de 2010, i va ser rebut en data 31 d’agost de 2010.
En data de 24 de setembre de 2010, amb número de registre d’entrada 7083, la
societat Construccions Clascà SL interposa recurs potestatiu de reposició, en el qual
sollicita la nullitat de l’acord perquè la valoració de la seva finca no s’ajusta al previst
en les bases sisena i setena de de les Bases d’actuació de la UA-9 i perquè l’Ajuntament
no li va comunicar la presentació del text refós del projecte de reparcellació
contravenint l’article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació.
Així mateix, també sollicita que es suspengui l’executivitat de l’acte impugnat fins que
no es procedeixi a la valoració del seu terreny conforme a les bases sisena i setena de
les bases d’actuació.
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Als anteriors antecedents de fet li són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:
L’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que els
actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts
potestativament en reposició davant del mateix òrgan que els ha dictat o ser
impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
La societat recurrent qualifica, expressament, el seu escrit com a recurs potestatiu de
reposició, a tenor del que estableix l’article 116 de la LRJPAC.
L’article 107 de la LRJPAC requereix la condició d’interessat per estar legitimat per
interposar recurs de reposició. L’entitat recurrent ostenta la condició d’interessat en el
present recurs, ja que la resolució impugnada té incidència en els seus drets i interessos
legítims.
El recurs de reposició ha estat interposat dins el termini d’un mes previst en l’article
117.1 de la LRJPAC i complint el requisits de forma establerts en l’article 110.1 de la
mateixa Llei, per tant s’entén interposat en temps i forma, procedint a tràmit la seva
admissió.
La competència per resoldre el present procediment correspon a la Junta de Govern
Local, per ser l’òrgan que va dictar l’acte impugnat.
D’acord amb el que disposa l’article 117.2 de la LRJPAC, els recursos han de ser resolts i
la seva resolució notificada en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la
seva recepció. Tal i com preveu l’article 43.2 de la mateixa Llei, en defecte de
notificació en termini de la resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efecte
desestimatori, sense perjudici del deure de l’Administració de resoldre amb
posterioritat, confirmant o no el sentit del silenci.
Pel que fa a l’objecte del recurs indicar que les bases d’actuació sisena i setena diuen
literalment:
Base sisena.- D’acord amb l’article 120.1 b) del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i article 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2005, de 26 de juliol,
d’Urbanisme, la valoració de les finques resultants es realitzarà
de la manera que decideixin per unanimitat els propietaris
afectats, sota criteris objectius i generals per a tot l’àmbit
d’actuació i en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel
planejament urbanístic al polígon d’actuació. La valoració haurà
de taxar-se en diners, a efectes de determinar les
indemnitzacions que procedeixin per diferències d’adjudicació.
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Si no hi ha acord, es valoraran subjectant-se als criteris de la
legislació aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions. En
qualsevol cas, la valoració de les parcelles resultants ha de tenir
en compte les regles de ponderació establertes per l’article 37
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Base setena.- Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o
propietàries no permet adjudicar-los parcelles independents a
tots ells, en el projecte de reparcellació es determinarà una
indemnització en metàllic o, alternativament, l’adjudicació de
les parcelles resultants en proindivís, llevat que la quantia dels
drets no arribi al 15% de la parcella mínima edificable, en el
qual cas l’adjudicació s’haurà de substituir necessàriament per
una indemnització en metàllic.
En el text refós presentat per la Junta de Compensació de la UA-9 s’explica que durant
la tramitació del projecte de reparcellació de la UA-9 la societat Construccions Clascà
SL es va incorporar com a nou propietari al sector. Atenent a la poca entitat dels drets
aportats per aquest, no se li adjudica una parcella resultant i s’estableix una
compensació econòmica substitutòria que ha estat establerta atenent el valor de
compensació establert pel propi projecte.
En l’apartat E de la memòria del Text refós presentat per la Junta es diu literalment que:
“.../... En aquest apartat s’indiquen els criteris generals que regeixen la valoració de les
parcelles resultants, d’acord amb el que disposen els articles 119 i 120 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme,
i subsidiàriament per l’article 139 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Els particulars interessats han manifestat expressament la voluntat d’aplicar criteris
objectius i generals de valoració, d’acord amb el que expressen els articles esmentats.
Per a la valoració de les parcelles resultants es tenen en compte les circumstàncies que
disposa l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei d'urbanisme, que indica que els solars resultants es valoraran de la
manera que decideixin per unanimitat les persones propietàries afectades, sota criteris
objectius i generals per a tot el polígon d’actuació urbanística amb el seu ús i volum
edificable(expressat en m2 de sostre/m2 de sòl), i en funció de l’aprofitament
urbanístic que li atribueix el planejament. En aquest supòsit, atès que l’àmbit és
homogeni, no s’han tingut en compte les regles de ponderació establertes per l’article
37 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme, en funció de si l’àmbit d’actuació comprèn diverses zones, i en funció
d’intensitat d’usos, la seva situació, etc...”
Per altra banda, en l’apartat H de la memòria, que tracta sobre les compensacions en
metàllic per diferències d’adjudicacions, especifica que els drets d’un nou propietari
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inclòs en l’àmbit no assoleixen la superfície de parcella mínima, i es compensen
econòmicament amb l’aplicació d’un valor de compensació acordat per la Junta de
Compensació de l’àmbit en la xifra de 300 euros per metre quadrat de sostre, atenent
al que s’ha considerat com a valor de mercat dels solars resultants.
Comprovada la compensació econòmica a Construccions Clascà S.L. en virtut del
sostre que li correspondria en el sector es considera correctament calculada.
Per aquest motius, atenent l’indicat per la Junta de Compensació en el Text refós del
projecte de reparcellació s’entén que els criteris de valoració s’ajusten a les bases
d’actuació i a la legislació urbanística.
Per altra banda, Construccions Clascà S.L. també indica que l’Ajuntament no ha
respectat l’establert en l’article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació. Al respecte
d’aquesta allegació entenem que d’aquest article no es desprèn que l’Ajuntament
tingués l’obligació de comunicar al recurrent la presentació de la documentació per
part de la junta de compensació, i a més justificat pel recurrent en base a les males
relacions que té amb la Junta, fet que jurídicament no és transcendent. La Junta, com
entitat urbanística collaboradora té naturalesa administrativa, personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que són principalment
redactar el projecte de reparcellació i urbanitzar el sector.
En el recurs de reposició sollicita que es suspengui l’executivitat de l’acte impugnat.
Atenent que es desestimen les pretensions del recurrent s’entén que aquesta suspensió
no hi té cabuda. .../...”
Atenent que correspon a la Junta de Govern resoldre el present recurs de reposició,
PROPOSO
PRIMER.- DESESTIMAR en tots els seus termes el recurs de reposició interposat per
CONSTRUCCIONS CLASCÀ S.L. pels motius indicats en la part expositiva.
SEGON.- DESESTIMAR la sollicitud de suspensió de l’acte d’aprovació del projecte de
reparcellació perquè és un acte ajustat a dret.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats en l’expedient.

3. Aprovació definitiva
definitiva estatuts de l'Associació
l'Associació Administrativa de Cooperació
de la Unitat d'Actuació de Can Font de la Parera
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 en data 23 de juny de 2010 per Junta de govern Local es va aprovar
inicialment els estatuts de l’Associació Administrativa de cooperació de la Unitat
d’Actuació de Can Font de la Parera, i també es va aprovar l’escriptura de constitució
de l’AAC.
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Atès que segons certificat emès en data 22/11/10 els estatuts han estat sotmesos a
informació pública.
Vist que no s’ha presentat cap mena d’allegació al respecte, i per aquest motiu, es
considera que es poden aprovar definitivament els estatuts esmentats.
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 22 de novembre de
2010, part del qual diu en la seva literalitat:
“.../.... Per tot lo exposat, procedeix aprovar definitivament per Junta de Govern Local
els estatuts de l’AAC UA Can Font de la Parera.
S’ha de publicar íntegrament el text dels estatuts en el BOPB, en un diari de premsa
periòdica de divulgació supramunicipal, en el taulell d’edictes de l’ajuntament i en la
pàgina web municipal.
S’ha d’atorgar un termini de 15 dies a totes les persones propietàries perquè puguin
manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’Associació Administrativa de cooperació.
A continuació es remetrà al Registre d’entitat urbanístiques collaboradores la
documentació que correspongui per tal d’efectuar la inscripció (article 192 Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme).”
Atès que correspon a la Junta de Govern Local, l’aprovació dels instruments de gestió
urbanística de conformitat a l’article 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 el Decret d’Alcaldia
número 836 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències, es proposa
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR definitivament els estatuts de l’Associació Administrativa de
Cooperació de la Unitat d’Actuació de Can Font de la Parera, presentats el dia
12/05/10 amb NRGE 3385/10, pel Sr. José Àngel Alberó Juan com a president de
l’esmentada Associació.
SEGON.- PUBLICAR íntegrament el text dels estatuts en el BOPB, en un diari de premsa
periòdica de divulgació supramunicipal, en el taulell d’edictes de l’ajuntament i en la
pàgina web municipal.
TERCER.- ATORGAR un termini de 15 dies a totes les persones propietàries perquè
puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’Associació Administrativa de
cooperació.
QUART.- REMETRE els estatuts i la constitució de l’Associació Administrativa de
Cooperació de la UA de Can Font de la Parera, així com la documentació exigida en
l’article 192 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme, al Registre d’Entitats Urbanístiques Collaboradores per a la inscripció
de l’entitat urbanística collaboradora, transcorregut el termini establert.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4. Donar compte de la relació de factures d'import 492.709,49 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm 1285/2010.
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1285/10 per la que s’aprova la relació de factures
número F/2010/33 per import de 492.709,49 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu,
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/2010/33
F/2010/33,
33 per un import de
492.709,49 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 74.144,78 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 418.564,71 euros,
euros, amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
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TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

5. Aprovar la relació de factures exercicis tancats per import de 836,12 €..
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 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 2009 amb el núm.
F/2010/34
F/2010/34 de proposta per Junta , per un import de 836,12 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 836,12 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.

Al finalitzar aquest punt la sra. Marta Pujol marxa per atendre obligacions del
càrrec com a regidora d’Igualtat.
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Abans de posar en consideració el punt següent l’alcalde sr. Rafel Ros es retira
per considerar que es part al ser el tècnic de dita obra.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
6. Aprovació llicència d'obres exp. 50/07 a nom de Maria Soledad Ruiz
Dalmau carrer Valencia, 35
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 1 d’agost de 2007 amb NRGE
7723 i posterior rectificació de data 22 de novembre de 2010 amb NRGE 8564,
formulada per la Sra. Soledad Ruiz Dalmau, per a realitzar obres consistents en
remunta d’un edifici plurifamiliar al C/ València 39, 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 23 de novembre 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. Soledad Ruiz Dalmau, per a realitzar obres
consistents en remunta d’un edifici plurifamiliar al C/ València 39, 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 1.224,24 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:
Local
Superfície
76,44
m2
Coef
0,500
Mòdul
1940,48 €/m 2
Obra parcial
74.165,15
Pressupost Ajuntam ent 74.165,15
TOTAL
74.165,15
€
Impost 3,04%
Taxa
TOTAL LLICENCIA

2.254,62
194,07
2.448,69

€

2
0
12.340.042
12.340.042
375.137

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 120,20 euros.

CINQUÈ.Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document d’acceptació de
CINQUÈ
residus pel gestor autoritzat ( D 201/94 i D 161/2001)
Finalitzat el present punt de l’ordre del dia l’alcalde Rafael Ros Penedo es reincorpora a
la sessió.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7. Ratificació de Resolució d'11 de novembre que aprova l'atorgament de
subvencions destinades a associacions
associacions juvenils 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 11 de
novembre de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“Atès que L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol donar suport a associacions juvenils a
través de les següents línies de suport:
•

Projectes o activitats impulsats per entitats de lleure, que es desenvolupin d’una
manera estable al llarg de l’any al nostre municipi.
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•
•

Projecte o activitats d’entitats de lleure que impulsin accions al nostre municipi
en temps de vacances escolars.
Projectes destinats a fomentar aspectes culturals, lúdics i de calendari festiu.

La Junta de Govern Local, en data 27 de maig del 2010, va aprovar l’acord que va obrir
la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de subvencions
destinades a associacions culturals i juvenils per a l’any 2010, les quals estan regides
per les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions
culturals i juvenils aprovades, per acord del Ple de 3 de juny de 2004, i en tot el no
previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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 Joventut de l’Àrea
d’Atenció i Servei a les Persones en data 11 de novembre 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 de subvencions destinades a associacions juvenils, amb
càrrec de la partida pressupostària 10-339-48505 “subvenció a entitats juvenils”, per
un import global de 6.097,95 € i que es relacionen en la taula següent:
Entitat

Esplai La Xiruca

Associació de Joves de
Santa Agnès

Quantitat
4.297,95 €
Justificació any 2008
correcte
No concorreguts l’any
2009
1.800,00 €
Justificació any 2009 no
presentada

Activitat Subvencionada
Línia de suport adreçada a projectes d’entitats
juvenils

Línia de suport adreçada a projectes
d’entitats juvenils

SEGON.SEGON.- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats beneficiàries,
condicionat a què s’hagi justificat l’anterior subvenció rebuda.
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TERCER.TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció perquè acreditin i justifiquin el destí
dels fons d’acord allò que disposen els articles del 13 al 15 de la Normativa reguladora
per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals i juvenils, i que es
transcriuen a continuació:
“Article 13.- Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran obligats a justificar
abans del 15 de desembre de l’any referit a la convocatòria, que l’import ha estat
destinat a la finalitat per la qual va ser atorgada i per això hauran d’aportar:

a) Certificat de justificació de la subvenció.
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a la quantitat
subvencionada i amb els següents requisits:
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària
2.- Contenir el DNI o NIF
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció pel programa o
activitat.
c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació econòmica, amb
exemplar de la documentació utilitzada per a la difusió o realització de
l’activitat, on figurarà: “Amb el suport de l’ÀREA DE JOVENTUT DE
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA” i el logotip de l’Ajuntament.
Article 14.- Si la documentació presentada en temps hàbil fos incorrecta o incompleta
se li comunicarà a l’interessat, consentint-li un nou termini improrrogable de 15 dies
hàbils per corregir-la o completar-la.
Article 15.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquestes normes, podrà
ocasionar la inhabilitació per rebre noves subvencions, així com el retorn, per part de
l’Entitat sol·licitant de les quantitats corresponents a les activitats no realitzades.”
QUART.QUART.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Notificar aquest acord a tots els interessats en aquelles parts que són
interessats.
SISÈ.SISÈ.- 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.
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 11 de novembre de 2010
anteriorment transcrita.
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SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.”

8. Acord d'aprovació
d'aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a
l'ubicació de punts d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya en
dependències municipals
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
El Servei d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònomde caràcter administratiu,
adscrit al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el qual té com a
funcions les d’ordenar, programar i executar les accions ocupacionals que deriven de
les polítiques actives d’ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, dins de la seva política de millora de l’atenció
ciutadana, es troba en un procés d’implantació de punts d’autoservei (PAS) en
dependències municipals, per tal que alguns dels serveis i tràmits operats a les oficines
de Treball, puguin ser migrats a altres canals d’atenció i autoservei.
La implantació dels punts d’autoservei (PAS) a les dependencies municipals, en el cas
de la Roca al vestíbul del Centre Cultural la Roca, esdevé una eina valuosa per a la
implementació d’un sistema que permeti, als usuaris i usuàries, agilitzar i realitzar
directament alguns tràmits que es desenvolupen a les oficines de Treball, a més de
facilitar l’accés dels ciutadans a tota l’oferta formativa del Servei d’Ocupació de
Catalunya. Des del Servei d’ocupació de Catalunya, es considera que la col·laboració
amb les entitats locals, permetrà accedir a un nombre més important de ciutadans que
necessiten de la informació i els serveis que ofereixen les oficines de Treball.
Els punts d’autoservei són propietat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el qual cedeix
l’ús l’Ajuntament de la Roca del Vallès de forma gratuïta. Aquesta cessió és temporal,
no exclusiva i intransferible per part del cessionari.
El punt d’autoservei té les següents dimensions:

- 52 cm d’amplada.
- 154 cm de altura.
- un pes aproximat de 75kg.
Els punts d’autoservei són equips d’interior, per tant hauran d’ubicar-se a l’espai
interior de l’Ajuntament.
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.
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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’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 el contingut i la signatura del “Conveni entre el Servei d’Ocupació de
Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la ubicació de punts d’autoservei
del Servei d’Ocupació de Catalunya en dependències municipals, perquè d’aquesta
manera els ciutadans puguin accedir a algunes informacions i realitzar directament
algunes dels tràmits que es duen a terme en les oficines de Treball sense la necessitat
de desplaçar-s’hi.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Tercer.Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació municipal.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 25 de novembre de 2010.
2010. NÚMERO 2010/29.
2010/29.

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 25 de novembre de 2010, essent les 17:35 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 11 de novembre de 2010.
2.- Resolució recurs reposició interposat per Construccions Clascà S.L. contra
l'aprovació definitiva projecte reparcel·lació Unitat d'actuació número 9
3.- Aprovació definitiva estatuts de l’associació Administrativa de Cooperació de
la Unitat d'Actuació de Can Font de la Parera
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 492.709,49 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 1285/2010.
5.- Aprovar la relació de factures exercicis tancats per import de 836,12 €.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
1
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6.- Aprovació llicència d'obres exp. 50/07 a nom de Maria Soledad Ruiz Dalmau
carrer Valencia, 35
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7.- Ratificació de Resolució d'11 de novembre que aprova l'atorgament de
subvencions destinades a associacions juvenils l'any 2010
8.- Acord d'aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a l'ubicació de
punts d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya en dependències
municipals
Assumptes sobrevinguts
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR

1. Aprovació acta dia 11 de novembre 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 novembre 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. Resolució recurs reposició interposat per Construccions Clascà S.L. contra
l'aprovació definitiva projecte reparcel·lació
reparcel lació Unitat d'actuació número 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.
Vist que en data 24/09/10 amb NRGE 7083/10 CONSTRUCCIONS CLASCÀ S.L..
interposa recurs de reposició contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte de
reparcellació de la UA-9, adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de
juliol de 2010.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i El Tècnic de Disciplina Urbanística en
data 18/11/10 part del qual diu en la seva literalitat:
“ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2001, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment el projecte de reparcellació de la UA-9.
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El projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini fixat per la legislació
aplicable. Així mateix, es va notificar als interessats en l’expedient, entre ells la societat
Construccions Clascà SL, escrit registrat de sortida amb número 4277 de data 21
d’agost de 2007 i rebut en data 03/09/07.
Durant el termini d’informació pública i mitjançant escrit amb número de registre
d’entrada 8603, de data 20 de setembre de 2007, per part de Construccions Clascà,
SL, es presenta allegació demanant la modificació del projecte de reparcellació, amb
el reconeixement de la propietat de la porció de terreny considerada com a litigiosa en
el projecte aprovat inicialment.
L’Ajuntament va tramitar expedient per a l’atermenament del camí de domini públic,
perllongació del carrer Tenor Viñas, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9 del PGOU del
municipi, i la finca propietat de l’entitat mercantil Construccions Clascà SL. En data 18
de gener de 2008, es signa l’Acta de les operacions d’atermenament, mitjançant la
qual l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’entitat mercantil Construccions Clascà SL
acorden que 57,59m2 de la finca registral 618 estan inclosos en la delimitació de la
UA-9 i ocupen part de l’espai que inicialment havia estat considerat part integrant de la
finca aportada número 7 del projecte de reparcellació, propietat de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.
En data 14 de juliol de 2010, amb número de Registre d’Entrada 5448, la Sra. Gisela
Girbau Pujol, en la seva qualitat de Presidenta de la Junta de Compensació de la UA-9,
presenta el projecte de reparcellació de la UA-9, per la seva aprovació definitiva.
Segons informe tècnic de data 19 de juliol de 2010, el projecte de reparcellació
presentat s’ajusta a les determinacions dels articles 114, 118 i 120 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i als
articles 130 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, l’esmentat document incorpora les
determinacions requerides en l’informe dels serveis de l’Àrea de Territori de data 17 de
juliol de 2007.
La Junta de Govern Local, en sessió data de 22 de juliol de 2010, va aprovar
definitivament el Projecte de Reparcellació de la UA-9. Aquest acord va ser notificat a
l’entitat Construccions Clascà SL, amb número de registre de sortida 3755, de data 10
d’agost de 2010, i va ser rebut en data 31 d’agost de 2010.
En data de 24 de setembre de 2010, amb número de registre d’entrada 7083, la
societat Construccions Clascà SL interposa recurs potestatiu de reposició, en el qual
sollicita la nullitat de l’acord perquè la valoració de la seva finca no s’ajusta al previst
en les bases sisena i setena de de les Bases d’actuació de la UA-9 i perquè l’Ajuntament
no li va comunicar la presentació del text refós del projecte de reparcellació
contravenint l’article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació.
Així mateix, també sollicita que es suspengui l’executivitat de l’acte impugnat fins que
no es procedeixi a la valoració del seu terreny conforme a les bases sisena i setena de
les bases d’actuació.
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Als anteriors antecedents de fet li són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:
L’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que els
actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts
potestativament en reposició davant del mateix òrgan que els ha dictat o ser
impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
La societat recurrent qualifica, expressament, el seu escrit com a recurs potestatiu de
reposició, a tenor del que estableix l’article 116 de la LRJPAC.
L’article 107 de la LRJPAC requereix la condició d’interessat per estar legitimat per
interposar recurs de reposició. L’entitat recurrent ostenta la condició d’interessat en el
present recurs, ja que la resolució impugnada té incidència en els seus drets i interessos
legítims.
El recurs de reposició ha estat interposat dins el termini d’un mes previst en l’article
117.1 de la LRJPAC i complint el requisits de forma establerts en l’article 110.1 de la
mateixa Llei, per tant s’entén interposat en temps i forma, procedint a tràmit la seva
admissió.
La competència per resoldre el present procediment correspon a la Junta de Govern
Local, per ser l’òrgan que va dictar l’acte impugnat.
D’acord amb el que disposa l’article 117.2 de la LRJPAC, els recursos han de ser resolts i
la seva resolució notificada en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la
seva recepció. Tal i com preveu l’article 43.2 de la mateixa Llei, en defecte de
notificació en termini de la resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efecte
desestimatori, sense perjudici del deure de l’Administració de resoldre amb
posterioritat, confirmant o no el sentit del silenci.
Pel que fa a l’objecte del recurs indicar que les bases d’actuació sisena i setena diuen
literalment:
Base sisena.- D’acord amb l’article 120.1 b) del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i article 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2005, de 26 de juliol,
d’Urbanisme, la valoració de les finques resultants es realitzarà
de la manera que decideixin per unanimitat els propietaris
afectats, sota criteris objectius i generals per a tot l’àmbit
d’actuació i en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel
planejament urbanístic al polígon d’actuació. La valoració haurà
de taxar-se en diners, a efectes de determinar les
indemnitzacions que procedeixin per diferències d’adjudicació.
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Si no hi ha acord, es valoraran subjectant-se als criteris de la
legislació aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions. En
qualsevol cas, la valoració de les parcelles resultants ha de tenir
en compte les regles de ponderació establertes per l’article 37
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Base setena.- Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o
propietàries no permet adjudicar-los parcelles independents a
tots ells, en el projecte de reparcellació es determinarà una
indemnització en metàllic o, alternativament, l’adjudicació de
les parcelles resultants en proindivís, llevat que la quantia dels
drets no arribi al 15% de la parcella mínima edificable, en el
qual cas l’adjudicació s’haurà de substituir necessàriament per
una indemnització en metàllic.
En el text refós presentat per la Junta de Compensació de la UA-9 s’explica que durant
la tramitació del projecte de reparcellació de la UA-9 la societat Construccions Clascà
SL es va incorporar com a nou propietari al sector. Atenent a la poca entitat dels drets
aportats per aquest, no se li adjudica una parcella resultant i s’estableix una
compensació econòmica substitutòria que ha estat establerta atenent el valor de
compensació establert pel propi projecte.
En l’apartat E de la memòria del Text refós presentat per la Junta es diu literalment que:
“.../... En aquest apartat s’indiquen els criteris generals que regeixen la valoració de les
parcelles resultants, d’acord amb el que disposen els articles 119 i 120 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme,
i subsidiàriament per l’article 139 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Els particulars interessats han manifestat expressament la voluntat d’aplicar criteris
objectius i generals de valoració, d’acord amb el que expressen els articles esmentats.
Per a la valoració de les parcelles resultants es tenen en compte les circumstàncies que
disposa l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei d'urbanisme, que indica que els solars resultants es valoraran de la
manera que decideixin per unanimitat les persones propietàries afectades, sota criteris
objectius i generals per a tot el polígon d’actuació urbanística amb el seu ús i volum
edificable(expressat en m2 de sostre/m2 de sòl), i en funció de l’aprofitament
urbanístic que li atribueix el planejament. En aquest supòsit, atès que l’àmbit és
homogeni, no s’han tingut en compte les regles de ponderació establertes per l’article
37 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme, en funció de si l’àmbit d’actuació comprèn diverses zones, i en funció
d’intensitat d’usos, la seva situació, etc...”
Per altra banda, en l’apartat H de la memòria, que tracta sobre les compensacions en
metàllic per diferències d’adjudicacions, especifica que els drets d’un nou propietari
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inclòs en l’àmbit no assoleixen la superfície de parcella mínima, i es compensen
econòmicament amb l’aplicació d’un valor de compensació acordat per la Junta de
Compensació de l’àmbit en la xifra de 300 euros per metre quadrat de sostre, atenent
al que s’ha considerat com a valor de mercat dels solars resultants.
Comprovada la compensació econòmica a Construccions Clascà S.L. en virtut del
sostre que li correspondria en el sector es considera correctament calculada.
Per aquest motius, atenent l’indicat per la Junta de Compensació en el Text refós del
projecte de reparcellació s’entén que els criteris de valoració s’ajusten a les bases
d’actuació i a la legislació urbanística.
Per altra banda, Construccions Clascà S.L. també indica que l’Ajuntament no ha
respectat l’establert en l’article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació. Al respecte
d’aquesta allegació entenem que d’aquest article no es desprèn que l’Ajuntament
tingués l’obligació de comunicar al recurrent la presentació de la documentació per
part de la junta de compensació, i a més justificat pel recurrent en base a les males
relacions que té amb la Junta, fet que jurídicament no és transcendent. La Junta, com
entitat urbanística collaboradora té naturalesa administrativa, personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que són principalment
redactar el projecte de reparcellació i urbanitzar el sector.
En el recurs de reposició sollicita que es suspengui l’executivitat de l’acte impugnat.
Atenent que es desestimen les pretensions del recurrent s’entén que aquesta suspensió
no hi té cabuda. .../...”
Atenent que correspon a la Junta de Govern resoldre el present recurs de reposició,
PROPOSO
PRIMER.- DESESTIMAR en tots els seus termes el recurs de reposició interposat per
CONSTRUCCIONS CLASCÀ S.L. pels motius indicats en la part expositiva.
SEGON.- DESESTIMAR la sollicitud de suspensió de l’acte d’aprovació del projecte de
reparcellació perquè és un acte ajustat a dret.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats en l’expedient.

3. Aprovació definitiva
definitiva estatuts de l'Associació
l'Associació Administrativa de Cooperació
de la Unitat d'Actuació de Can Font de la Parera
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 en data 23 de juny de 2010 per Junta de govern Local es va aprovar
inicialment els estatuts de l’Associació Administrativa de cooperació de la Unitat
d’Actuació de Can Font de la Parera, i també es va aprovar l’escriptura de constitució
de l’AAC.
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Atès que segons certificat emès en data 22/11/10 els estatuts han estat sotmesos a
informació pública.
Vist que no s’ha presentat cap mena d’allegació al respecte, i per aquest motiu, es
considera que es poden aprovar definitivament els estatuts esmentats.
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 22 de novembre de
2010, part del qual diu en la seva literalitat:
“.../.... Per tot lo exposat, procedeix aprovar definitivament per Junta de Govern Local
els estatuts de l’AAC UA Can Font de la Parera.
S’ha de publicar íntegrament el text dels estatuts en el BOPB, en un diari de premsa
periòdica de divulgació supramunicipal, en el taulell d’edictes de l’ajuntament i en la
pàgina web municipal.
S’ha d’atorgar un termini de 15 dies a totes les persones propietàries perquè puguin
manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’Associació Administrativa de cooperació.
A continuació es remetrà al Registre d’entitat urbanístiques collaboradores la
documentació que correspongui per tal d’efectuar la inscripció (article 192 Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme).”
Atès que correspon a la Junta de Govern Local, l’aprovació dels instruments de gestió
urbanística de conformitat a l’article 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 el Decret d’Alcaldia
número 836 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències, es proposa
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR definitivament els estatuts de l’Associació Administrativa de
Cooperació de la Unitat d’Actuació de Can Font de la Parera, presentats el dia
12/05/10 amb NRGE 3385/10, pel Sr. José Àngel Alberó Juan com a president de
l’esmentada Associació.
SEGON.- PUBLICAR íntegrament el text dels estatuts en el BOPB, en un diari de premsa
periòdica de divulgació supramunicipal, en el taulell d’edictes de l’ajuntament i en la
pàgina web municipal.
TERCER.- ATORGAR un termini de 15 dies a totes les persones propietàries perquè
puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’Associació Administrativa de
cooperació.
QUART.- REMETRE els estatuts i la constitució de l’Associació Administrativa de
Cooperació de la UA de Can Font de la Parera, així com la documentació exigida en
l’article 192 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme, al Registre d’Entitats Urbanístiques Collaboradores per a la inscripció
de l’entitat urbanística collaboradora, transcorregut el termini establert.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4. Donar compte de la relació de factures d'import 492.709,49 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm 1285/2010.
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1285/10 per la que s’aprova la relació de factures
número F/2010/33 per import de 492.709,49 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu,
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/2010/33
F/2010/33,
33 per un import de
492.709,49 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 74.144,78 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 418.564,71 euros,
euros, amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
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TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

5. Aprovar la relació de factures exercicis tancats per import de 836,12 €..
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 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 2009 amb el núm.
F/2010/34
F/2010/34 de proposta per Junta , per un import de 836,12 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 836,12 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.

Al finalitzar aquest punt la sra. Marta Pujol marxa per atendre obligacions del
càrrec com a regidora d’Igualtat.
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Abans de posar en consideració el punt següent l’alcalde sr. Rafel Ros es retira
per considerar que es part al ser el tècnic de dita obra.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
6. Aprovació llicència d'obres exp. 50/07 a nom de Maria Soledad Ruiz
Dalmau carrer Valencia, 35
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 1 d’agost de 2007 amb NRGE
7723 i posterior rectificació de data 22 de novembre de 2010 amb NRGE 8564,
formulada per la Sra. Soledad Ruiz Dalmau, per a realitzar obres consistents en
remunta d’un edifici plurifamiliar al C/ València 39, 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 23 de novembre 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. Soledad Ruiz Dalmau, per a realitzar obres
consistents en remunta d’un edifici plurifamiliar al C/ València 39, 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 1.224,24 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:
Local
Superfície
76,44
m2
Coef
0,500
Mòdul
1940,48 €/m 2
Obra parcial
74.165,15
Pressupost Ajuntam ent 74.165,15
TOTAL
74.165,15
€
Impost 3,04%
Taxa
TOTAL LLICENCIA

2.254,62
194,07
2.448,69

€

2
0
12.340.042
12.340.042
375.137

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 120,20 euros.

CINQUÈ.Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document d’acceptació de
CINQUÈ
residus pel gestor autoritzat ( D 201/94 i D 161/2001)
Finalitzat el present punt de l’ordre del dia l’alcalde Rafael Ros Penedo es reincorpora a
la sessió.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7. Ratificació de Resolució d'11 de novembre que aprova l'atorgament de
subvencions destinades a associacions
associacions juvenils 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 11 de
novembre de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“Atès que L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol donar suport a associacions juvenils a
través de les següents línies de suport:
•

Projectes o activitats impulsats per entitats de lleure, que es desenvolupin d’una
manera estable al llarg de l’any al nostre municipi.
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•
•

Projecte o activitats d’entitats de lleure que impulsin accions al nostre municipi
en temps de vacances escolars.
Projectes destinats a fomentar aspectes culturals, lúdics i de calendari festiu.

La Junta de Govern Local, en data 27 de maig del 2010, va aprovar l’acord que va obrir
la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de subvencions
destinades a associacions culturals i juvenils per a l’any 2010, les quals estan regides
per les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions
culturals i juvenils aprovades, per acord del Ple de 3 de juny de 2004, i en tot el no
previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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 Joventut de l’Àrea
d’Atenció i Servei a les Persones en data 11 de novembre 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 de subvencions destinades a associacions juvenils, amb
càrrec de la partida pressupostària 10-339-48505 “subvenció a entitats juvenils”, per
un import global de 6.097,95 € i que es relacionen en la taula següent:
Entitat

Esplai La Xiruca

Associació de Joves de
Santa Agnès

Quantitat
4.297,95 €
Justificació any 2008
correcte
No concorreguts l’any
2009
1.800,00 €
Justificació any 2009 no
presentada

Activitat Subvencionada
Línia de suport adreçada a projectes d’entitats
juvenils

Línia de suport adreçada a projectes
d’entitats juvenils

SEGON.SEGON.- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats beneficiàries,
condicionat a què s’hagi justificat l’anterior subvenció rebuda.
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TERCER.TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció perquè acreditin i justifiquin el destí
dels fons d’acord allò que disposen els articles del 13 al 15 de la Normativa reguladora
per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals i juvenils, i que es
transcriuen a continuació:
“Article 13.- Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran obligats a justificar
abans del 15 de desembre de l’any referit a la convocatòria, que l’import ha estat
destinat a la finalitat per la qual va ser atorgada i per això hauran d’aportar:

a) Certificat de justificació de la subvenció.
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a la quantitat
subvencionada i amb els següents requisits:
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària
2.- Contenir el DNI o NIF
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció pel programa o
activitat.
c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació econòmica, amb
exemplar de la documentació utilitzada per a la difusió o realització de
l’activitat, on figurarà: “Amb el suport de l’ÀREA DE JOVENTUT DE
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA” i el logotip de l’Ajuntament.
Article 14.- Si la documentació presentada en temps hàbil fos incorrecta o incompleta
se li comunicarà a l’interessat, consentint-li un nou termini improrrogable de 15 dies
hàbils per corregir-la o completar-la.
Article 15.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquestes normes, podrà
ocasionar la inhabilitació per rebre noves subvencions, així com el retorn, per part de
l’Entitat sol·licitant de les quantitats corresponents a les activitats no realitzades.”
QUART.QUART.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Notificar aquest acord a tots els interessats en aquelles parts que són
interessats.
SISÈ.SISÈ.- 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.
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 11 de novembre de 2010
anteriorment transcrita.
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SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.”

8. Acord d'aprovació
d'aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a
l'ubicació de punts d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya en
dependències municipals
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
El Servei d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònomde caràcter administratiu,
adscrit al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el qual té com a
funcions les d’ordenar, programar i executar les accions ocupacionals que deriven de
les polítiques actives d’ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, dins de la seva política de millora de l’atenció
ciutadana, es troba en un procés d’implantació de punts d’autoservei (PAS) en
dependències municipals, per tal que alguns dels serveis i tràmits operats a les oficines
de Treball, puguin ser migrats a altres canals d’atenció i autoservei.
La implantació dels punts d’autoservei (PAS) a les dependencies municipals, en el cas
de la Roca al vestíbul del Centre Cultural la Roca, esdevé una eina valuosa per a la
implementació d’un sistema que permeti, als usuaris i usuàries, agilitzar i realitzar
directament alguns tràmits que es desenvolupen a les oficines de Treball, a més de
facilitar l’accés dels ciutadans a tota l’oferta formativa del Servei d’Ocupació de
Catalunya. Des del Servei d’ocupació de Catalunya, es considera que la col·laboració
amb les entitats locals, permetrà accedir a un nombre més important de ciutadans que
necessiten de la informació i els serveis que ofereixen les oficines de Treball.
Els punts d’autoservei són propietat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el qual cedeix
l’ús l’Ajuntament de la Roca del Vallès de forma gratuïta. Aquesta cessió és temporal,
no exclusiva i intransferible per part del cessionari.
El punt d’autoservei té les següents dimensions:

- 52 cm d’amplada.
- 154 cm de altura.
- un pes aproximat de 75kg.
Els punts d’autoservei són equips d’interior, per tant hauran d’ubicar-se a l’espai
interior de l’Ajuntament.
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.

14

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

L’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’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 el contingut i la signatura del “Conveni entre el Servei d’Ocupació de
Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la ubicació de punts d’autoservei
del Servei d’Ocupació de Catalunya en dependències municipals, perquè d’aquesta
manera els ciutadans puguin accedir a algunes informacions i realitzar directament
algunes dels tràmits que es duen a terme en les oficines de Treball sense la necessitat
de desplaçar-s’hi.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Tercer.Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació municipal.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 25 de novembre de 2010.
2010. NÚMERO 2010/29.
2010/29.

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 25 de novembre de 2010, essent les 17:35 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 11 de novembre de 2010.
2.- Resolució recurs reposició interposat per Construccions Clascà S.L. contra
l'aprovació definitiva projecte reparcel·lació Unitat d'actuació número 9
3.- Aprovació definitiva estatuts de l’associació Administrativa de Cooperació de
la Unitat d'Actuació de Can Font de la Parera
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 492.709,49 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 1285/2010.
5.- Aprovar la relació de factures exercicis tancats per import de 836,12 €.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
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6.- Aprovació llicència d'obres exp. 50/07 a nom de Maria Soledad Ruiz Dalmau
carrer Valencia, 35
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7.- Ratificació de Resolució d'11 de novembre que aprova l'atorgament de
subvencions destinades a associacions juvenils l'any 2010
8.- Acord d'aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a l'ubicació de
punts d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya en dependències
municipals
Assumptes sobrevinguts
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR

1. Aprovació acta dia 11 de novembre 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 novembre 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. Resolució recurs reposició interposat per Construccions Clascà S.L. contra
l'aprovació definitiva projecte reparcel·lació
reparcel lació Unitat d'actuació número 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.
Vist que en data 24/09/10 amb NRGE 7083/10 CONSTRUCCIONS CLASCÀ S.L..
interposa recurs de reposició contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte de
reparcellació de la UA-9, adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 22 de
juliol de 2010.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i El Tècnic de Disciplina Urbanística en
data 18/11/10 part del qual diu en la seva literalitat:
“ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2001, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment el projecte de reparcellació de la UA-9.
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El projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini fixat per la legislació
aplicable. Així mateix, es va notificar als interessats en l’expedient, entre ells la societat
Construccions Clascà SL, escrit registrat de sortida amb número 4277 de data 21
d’agost de 2007 i rebut en data 03/09/07.
Durant el termini d’informació pública i mitjançant escrit amb número de registre
d’entrada 8603, de data 20 de setembre de 2007, per part de Construccions Clascà,
SL, es presenta allegació demanant la modificació del projecte de reparcellació, amb
el reconeixement de la propietat de la porció de terreny considerada com a litigiosa en
el projecte aprovat inicialment.
L’Ajuntament va tramitar expedient per a l’atermenament del camí de domini públic,
perllongació del carrer Tenor Viñas, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9 del PGOU del
municipi, i la finca propietat de l’entitat mercantil Construccions Clascà SL. En data 18
de gener de 2008, es signa l’Acta de les operacions d’atermenament, mitjançant la
qual l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’entitat mercantil Construccions Clascà SL
acorden que 57,59m2 de la finca registral 618 estan inclosos en la delimitació de la
UA-9 i ocupen part de l’espai que inicialment havia estat considerat part integrant de la
finca aportada número 7 del projecte de reparcellació, propietat de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.
En data 14 de juliol de 2010, amb número de Registre d’Entrada 5448, la Sra. Gisela
Girbau Pujol, en la seva qualitat de Presidenta de la Junta de Compensació de la UA-9,
presenta el projecte de reparcellació de la UA-9, per la seva aprovació definitiva.
Segons informe tècnic de data 19 de juliol de 2010, el projecte de reparcellació
presentat s’ajusta a les determinacions dels articles 114, 118 i 120 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i als
articles 130 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme. Així mateix, l’esmentat document incorpora les
determinacions requerides en l’informe dels serveis de l’Àrea de Territori de data 17 de
juliol de 2007.
La Junta de Govern Local, en sessió data de 22 de juliol de 2010, va aprovar
definitivament el Projecte de Reparcellació de la UA-9. Aquest acord va ser notificat a
l’entitat Construccions Clascà SL, amb número de registre de sortida 3755, de data 10
d’agost de 2010, i va ser rebut en data 31 d’agost de 2010.
En data de 24 de setembre de 2010, amb número de registre d’entrada 7083, la
societat Construccions Clascà SL interposa recurs potestatiu de reposició, en el qual
sollicita la nullitat de l’acord perquè la valoració de la seva finca no s’ajusta al previst
en les bases sisena i setena de de les Bases d’actuació de la UA-9 i perquè l’Ajuntament
no li va comunicar la presentació del text refós del projecte de reparcellació
contravenint l’article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació.
Així mateix, també sollicita que es suspengui l’executivitat de l’acte impugnat fins que
no es procedeixi a la valoració del seu terreny conforme a les bases sisena i setena de
les bases d’actuació.
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Als anteriors antecedents de fet li són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:
L’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que els
actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts
potestativament en reposició davant del mateix òrgan que els ha dictat o ser
impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
La societat recurrent qualifica, expressament, el seu escrit com a recurs potestatiu de
reposició, a tenor del que estableix l’article 116 de la LRJPAC.
L’article 107 de la LRJPAC requereix la condició d’interessat per estar legitimat per
interposar recurs de reposició. L’entitat recurrent ostenta la condició d’interessat en el
present recurs, ja que la resolució impugnada té incidència en els seus drets i interessos
legítims.
El recurs de reposició ha estat interposat dins el termini d’un mes previst en l’article
117.1 de la LRJPAC i complint el requisits de forma establerts en l’article 110.1 de la
mateixa Llei, per tant s’entén interposat en temps i forma, procedint a tràmit la seva
admissió.
La competència per resoldre el present procediment correspon a la Junta de Govern
Local, per ser l’òrgan que va dictar l’acte impugnat.
D’acord amb el que disposa l’article 117.2 de la LRJPAC, els recursos han de ser resolts i
la seva resolució notificada en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la
seva recepció. Tal i com preveu l’article 43.2 de la mateixa Llei, en defecte de
notificació en termini de la resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efecte
desestimatori, sense perjudici del deure de l’Administració de resoldre amb
posterioritat, confirmant o no el sentit del silenci.
Pel que fa a l’objecte del recurs indicar que les bases d’actuació sisena i setena diuen
literalment:
Base sisena.- D’acord amb l’article 120.1 b) del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i article 198 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2005, de 26 de juliol,
d’Urbanisme, la valoració de les finques resultants es realitzarà
de la manera que decideixin per unanimitat els propietaris
afectats, sota criteris objectius i generals per a tot l’àmbit
d’actuació i en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït pel
planejament urbanístic al polígon d’actuació. La valoració haurà
de taxar-se en diners, a efectes de determinar les
indemnitzacions que procedeixin per diferències d’adjudicació.
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Si no hi ha acord, es valoraran subjectant-se als criteris de la
legislació aplicable en matèria de règim del sòl i valoracions. En
qualsevol cas, la valoració de les parcelles resultants ha de tenir
en compte les regles de ponderació establertes per l’article 37
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Base setena.- Si l’escassa quantia dels drets d’alguns propietaris o
propietàries no permet adjudicar-los parcelles independents a
tots ells, en el projecte de reparcellació es determinarà una
indemnització en metàllic o, alternativament, l’adjudicació de
les parcelles resultants en proindivís, llevat que la quantia dels
drets no arribi al 15% de la parcella mínima edificable, en el
qual cas l’adjudicació s’haurà de substituir necessàriament per
una indemnització en metàllic.
En el text refós presentat per la Junta de Compensació de la UA-9 s’explica que durant
la tramitació del projecte de reparcellació de la UA-9 la societat Construccions Clascà
SL es va incorporar com a nou propietari al sector. Atenent a la poca entitat dels drets
aportats per aquest, no se li adjudica una parcella resultant i s’estableix una
compensació econòmica substitutòria que ha estat establerta atenent el valor de
compensació establert pel propi projecte.
En l’apartat E de la memòria del Text refós presentat per la Junta es diu literalment que:
“.../... En aquest apartat s’indiquen els criteris generals que regeixen la valoració de les
parcelles resultants, d’acord amb el que disposen els articles 119 i 120 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme,
i subsidiàriament per l’article 139 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Els particulars interessats han manifestat expressament la voluntat d’aplicar criteris
objectius i generals de valoració, d’acord amb el que expressen els articles esmentats.
Per a la valoració de les parcelles resultants es tenen en compte les circumstàncies que
disposa l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei d'urbanisme, que indica que els solars resultants es valoraran de la
manera que decideixin per unanimitat les persones propietàries afectades, sota criteris
objectius i generals per a tot el polígon d’actuació urbanística amb el seu ús i volum
edificable(expressat en m2 de sostre/m2 de sòl), i en funció de l’aprofitament
urbanístic que li atribueix el planejament. En aquest supòsit, atès que l’àmbit és
homogeni, no s’han tingut en compte les regles de ponderació establertes per l’article
37 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme, en funció de si l’àmbit d’actuació comprèn diverses zones, i en funció
d’intensitat d’usos, la seva situació, etc...”
Per altra banda, en l’apartat H de la memòria, que tracta sobre les compensacions en
metàllic per diferències d’adjudicacions, especifica que els drets d’un nou propietari
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inclòs en l’àmbit no assoleixen la superfície de parcella mínima, i es compensen
econòmicament amb l’aplicació d’un valor de compensació acordat per la Junta de
Compensació de l’àmbit en la xifra de 300 euros per metre quadrat de sostre, atenent
al que s’ha considerat com a valor de mercat dels solars resultants.
Comprovada la compensació econòmica a Construccions Clascà S.L. en virtut del
sostre que li correspondria en el sector es considera correctament calculada.
Per aquest motius, atenent l’indicat per la Junta de Compensació en el Text refós del
projecte de reparcellació s’entén que els criteris de valoració s’ajusten a les bases
d’actuació i a la legislació urbanística.
Per altra banda, Construccions Clascà S.L. també indica que l’Ajuntament no ha
respectat l’establert en l’article 5 dels Estatuts de la Junta de Compensació. Al respecte
d’aquesta allegació entenem que d’aquest article no es desprèn que l’Ajuntament
tingués l’obligació de comunicar al recurrent la presentació de la documentació per
part de la junta de compensació, i a més justificat pel recurrent en base a les males
relacions que té amb la Junta, fet que jurídicament no és transcendent. La Junta, com
entitat urbanística collaboradora té naturalesa administrativa, personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que són principalment
redactar el projecte de reparcellació i urbanitzar el sector.
En el recurs de reposició sollicita que es suspengui l’executivitat de l’acte impugnat.
Atenent que es desestimen les pretensions del recurrent s’entén que aquesta suspensió
no hi té cabuda. .../...”
Atenent que correspon a la Junta de Govern resoldre el present recurs de reposició,
PROPOSO
PRIMER.- DESESTIMAR en tots els seus termes el recurs de reposició interposat per
CONSTRUCCIONS CLASCÀ S.L. pels motius indicats en la part expositiva.
SEGON.- DESESTIMAR la sollicitud de suspensió de l’acte d’aprovació del projecte de
reparcellació perquè és un acte ajustat a dret.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats en l’expedient.

3. Aprovació definitiva
definitiva estatuts de l'Associació
l'Associació Administrativa de Cooperació
de la Unitat d'Actuació de Can Font de la Parera
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 en data 23 de juny de 2010 per Junta de govern Local es va aprovar
inicialment els estatuts de l’Associació Administrativa de cooperació de la Unitat
d’Actuació de Can Font de la Parera, i també es va aprovar l’escriptura de constitució
de l’AAC.

6

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

Atès que segons certificat emès en data 22/11/10 els estatuts han estat sotmesos a
informació pública.
Vist que no s’ha presentat cap mena d’allegació al respecte, i per aquest motiu, es
considera que es poden aprovar definitivament els estatuts esmentats.
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 22 de novembre de
2010, part del qual diu en la seva literalitat:
“.../.... Per tot lo exposat, procedeix aprovar definitivament per Junta de Govern Local
els estatuts de l’AAC UA Can Font de la Parera.
S’ha de publicar íntegrament el text dels estatuts en el BOPB, en un diari de premsa
periòdica de divulgació supramunicipal, en el taulell d’edictes de l’ajuntament i en la
pàgina web municipal.
S’ha d’atorgar un termini de 15 dies a totes les persones propietàries perquè puguin
manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’Associació Administrativa de cooperació.
A continuació es remetrà al Registre d’entitat urbanístiques collaboradores la
documentació que correspongui per tal d’efectuar la inscripció (article 192 Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme).”
Atès que correspon a la Junta de Govern Local, l’aprovació dels instruments de gestió
urbanística de conformitat a l’article 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 el Decret d’Alcaldia
número 836 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències, es proposa
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR definitivament els estatuts de l’Associació Administrativa de
Cooperació de la Unitat d’Actuació de Can Font de la Parera, presentats el dia
12/05/10 amb NRGE 3385/10, pel Sr. José Àngel Alberó Juan com a president de
l’esmentada Associació.
SEGON.- PUBLICAR íntegrament el text dels estatuts en el BOPB, en un diari de premsa
periòdica de divulgació supramunicipal, en el taulell d’edictes de l’ajuntament i en la
pàgina web municipal.
TERCER.- ATORGAR un termini de 15 dies a totes les persones propietàries perquè
puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a l’Associació Administrativa de
cooperació.
QUART.- REMETRE els estatuts i la constitució de l’Associació Administrativa de
Cooperació de la UA de Can Font de la Parera, així com la documentació exigida en
l’article 192 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme, al Registre d’Entitats Urbanístiques Collaboradores per a la inscripció
de l’entitat urbanística collaboradora, transcorregut el termini establert.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4. Donar compte de la relació de factures d'import 492.709,49 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm 1285/2010.
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1285/10 per la que s’aprova la relació de factures
número F/2010/33 per import de 492.709,49 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu,
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/2010/33
F/2010/33,
33 per un import de
492.709,49 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 74.144,78 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 418.564,71 euros,
euros, amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
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TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

5. Aprovar la relació de factures exercicis tancats per import de 836,12 €..
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 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 2009 amb el núm.
F/2010/34
F/2010/34 de proposta per Junta , per un import de 836,12 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 836,12 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.

Al finalitzar aquest punt la sra. Marta Pujol marxa per atendre obligacions del
càrrec com a regidora d’Igualtat.
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Abans de posar en consideració el punt següent l’alcalde sr. Rafel Ros es retira
per considerar que es part al ser el tècnic de dita obra.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
6. Aprovació llicència d'obres exp. 50/07 a nom de Maria Soledad Ruiz
Dalmau carrer Valencia, 35
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 1 d’agost de 2007 amb NRGE
7723 i posterior rectificació de data 22 de novembre de 2010 amb NRGE 8564,
formulada per la Sra. Soledad Ruiz Dalmau, per a realitzar obres consistents en
remunta d’un edifici plurifamiliar al C/ València 39, 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 23 de novembre 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. Soledad Ruiz Dalmau, per a realitzar obres
consistents en remunta d’un edifici plurifamiliar al C/ València 39, 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 1.224,24 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:
Local
Superfície
76,44
m2
Coef
0,500
Mòdul
1940,48 €/m 2
Obra parcial
74.165,15
Pressupost Ajuntam ent 74.165,15
TOTAL
74.165,15
€
Impost 3,04%
Taxa
TOTAL LLICENCIA

2.254,62
194,07
2.448,69

€

2
0
12.340.042
12.340.042
375.137

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 120,20 euros.

CINQUÈ.Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document d’acceptació de
CINQUÈ
residus pel gestor autoritzat ( D 201/94 i D 161/2001)
Finalitzat el present punt de l’ordre del dia l’alcalde Rafael Ros Penedo es reincorpora a
la sessió.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7. Ratificació de Resolució d'11 de novembre que aprova l'atorgament de
subvencions destinades a associacions
associacions juvenils 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 11 de
novembre de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“Atès que L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol donar suport a associacions juvenils a
través de les següents línies de suport:
•

Projectes o activitats impulsats per entitats de lleure, que es desenvolupin d’una
manera estable al llarg de l’any al nostre municipi.
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•
•

Projecte o activitats d’entitats de lleure que impulsin accions al nostre municipi
en temps de vacances escolars.
Projectes destinats a fomentar aspectes culturals, lúdics i de calendari festiu.

La Junta de Govern Local, en data 27 de maig del 2010, va aprovar l’acord que va obrir
la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de subvencions
destinades a associacions culturals i juvenils per a l’any 2010, les quals estan regides
per les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions
culturals i juvenils aprovades, per acord del Ple de 3 de juny de 2004, i en tot el no
previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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 Joventut de l’Àrea
d’Atenció i Servei a les Persones en data 11 de novembre 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 de subvencions destinades a associacions juvenils, amb
càrrec de la partida pressupostària 10-339-48505 “subvenció a entitats juvenils”, per
un import global de 6.097,95 € i que es relacionen en la taula següent:
Entitat

Esplai La Xiruca

Associació de Joves de
Santa Agnès

Quantitat
4.297,95 €
Justificació any 2008
correcte
No concorreguts l’any
2009
1.800,00 €
Justificació any 2009 no
presentada

Activitat Subvencionada
Línia de suport adreçada a projectes d’entitats
juvenils

Línia de suport adreçada a projectes
d’entitats juvenils

SEGON.SEGON.- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats beneficiàries,
condicionat a què s’hagi justificat l’anterior subvenció rebuda.
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TERCER.TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció perquè acreditin i justifiquin el destí
dels fons d’acord allò que disposen els articles del 13 al 15 de la Normativa reguladora
per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals i juvenils, i que es
transcriuen a continuació:
“Article 13.- Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran obligats a justificar
abans del 15 de desembre de l’any referit a la convocatòria, que l’import ha estat
destinat a la finalitat per la qual va ser atorgada i per això hauran d’aportar:

a) Certificat de justificació de la subvenció.
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a la quantitat
subvencionada i amb els següents requisits:
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària
2.- Contenir el DNI o NIF
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció pel programa o
activitat.
c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació econòmica, amb
exemplar de la documentació utilitzada per a la difusió o realització de
l’activitat, on figurarà: “Amb el suport de l’ÀREA DE JOVENTUT DE
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA” i el logotip de l’Ajuntament.
Article 14.- Si la documentació presentada en temps hàbil fos incorrecta o incompleta
se li comunicarà a l’interessat, consentint-li un nou termini improrrogable de 15 dies
hàbils per corregir-la o completar-la.
Article 15.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquestes normes, podrà
ocasionar la inhabilitació per rebre noves subvencions, així com el retorn, per part de
l’Entitat sol·licitant de les quantitats corresponents a les activitats no realitzades.”
QUART.QUART.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Notificar aquest acord a tots els interessats en aquelles parts que són
interessats.
SISÈ.SISÈ.- 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.
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 11 de novembre de 2010
anteriorment transcrita.
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SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.”

8. Acord d'aprovació
d'aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per a
l'ubicació de punts d'autoservei del Servei d'Ocupació de Catalunya en
dependències municipals
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
El Servei d’Ocupació de Catalunya és un organisme autònomde caràcter administratiu,
adscrit al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el qual té com a
funcions les d’ordenar, programar i executar les accions ocupacionals que deriven de
les polítiques actives d’ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, dins de la seva política de millora de l’atenció
ciutadana, es troba en un procés d’implantació de punts d’autoservei (PAS) en
dependències municipals, per tal que alguns dels serveis i tràmits operats a les oficines
de Treball, puguin ser migrats a altres canals d’atenció i autoservei.
La implantació dels punts d’autoservei (PAS) a les dependencies municipals, en el cas
de la Roca al vestíbul del Centre Cultural la Roca, esdevé una eina valuosa per a la
implementació d’un sistema que permeti, als usuaris i usuàries, agilitzar i realitzar
directament alguns tràmits que es desenvolupen a les oficines de Treball, a més de
facilitar l’accés dels ciutadans a tota l’oferta formativa del Servei d’Ocupació de
Catalunya. Des del Servei d’ocupació de Catalunya, es considera que la col·laboració
amb les entitats locals, permetrà accedir a un nombre més important de ciutadans que
necessiten de la informació i els serveis que ofereixen les oficines de Treball.
Els punts d’autoservei són propietat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el qual cedeix
l’ús l’Ajuntament de la Roca del Vallès de forma gratuïta. Aquesta cessió és temporal,
no exclusiva i intransferible per part del cessionari.
El punt d’autoservei té les següents dimensions:

- 52 cm d’amplada.
- 154 cm de altura.
- un pes aproximat de 75kg.
Els punts d’autoservei són equips d’interior, per tant hauran d’ubicar-se a l’espai
interior de l’Ajuntament.
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.
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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’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 el contingut i la signatura del “Conveni entre el Servei d’Ocupació de
Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la ubicació de punts d’autoservei
del Servei d’Ocupació de Catalunya en dependències municipals, perquè d’aquesta
manera els ciutadans puguin accedir a algunes informacions i realitzar directament
algunes dels tràmits que es duen a terme en les oficines de Treball sense la necessitat
de desplaçar-s’hi.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Tercer.Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació municipal.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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