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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 27 de maig de 2010.
2010. NÚMERO 2010/13.
2010/13.

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 27 de maig de 2010, essent les 17:30 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata. 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 el secretari
acctal. Sr. Robert Roca Parés.
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 actes dies 13 i 18 de maig de 2010
2.- Resolució del recurs presentat pel Grup Municipal del PSC als projectes del FEOSL
2010
3.- Sol·licitud de pròrroga a l'ACA per executar el projecte de drenatge i arranjament
d'un torrent des del sector SPR-3 fins el Riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes.
4.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'execució de les obres
definides en el "Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant
Carles"
5.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'execució de les obres
definides en el "Projecte de millora de l'accessibilitat a l'escola Pilar Mestres, l'escola
bressol, la biblioteca i el centre cultural"
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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
6.- Relació factures exercici 2009 d'import 2.661,33 €, per aprovar per Junta de
Govern.
7.- Certificació nº 2 Serxarsa: Obres mes d'abril de 2010 referides al Projecte
d'urbanització del carrer Nogueres, Tram A, Zona esportiva del sector SPR-3, a Santa
Agnès.
8.- Donar compte de la relació de factures F2010/16 d'import 351.183,10 €, aprovada
per Resolució d'Alcaldia amb el núm 548/2010.
9.- Certificació n.5 Construcciones Solius SA y Obras Eléctricas SA sobre obres mes abril
de 2010, per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de 66.901,49
euros.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10.- Exp. d'obra 25/09 a nom de Joan Colomé Jalencas per a obres de millora de finca
agrícola per a ampliació d'esplanada d'una finca agrícola
11.- Pròrroga obres construcció Sala Polivalent CEIP Mogent

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
12.- Aprovació de la convocatòria de sol·licitud i atorgament de subvencions per a
activitats esportives per a l'any 2010
13.- Aprovació de la convocatòria de sol·licitud i atorgament de subvencions pel
desenvolupament d'activitats i serveis en l'àmbit educatiu, per a l'any 2010
14.- Aprovació convocatòria de sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a
associacions culturals i juvenils, per a l'any 2010
15.- Aprovació convocatòria de sol·licitud i atorgament d'ajuts i beques en concepte
d'educació per l'any 2010
16.- Aprovació Conveni amb Vallès Oriental Televisió, SLU per tal de potenciar
l'activitat teatral i la cobertura d'espectacles als centres culturals de la Roca del Vallès
17.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia d'11 de maig de 2010 que aprova el
contingut i signatura d'un conveni entre l'Autopistas Concesionaria Española, SA
(ACESA) i l'Ajuntament , amb la finalitat d'establir un marc de col·laboració i per
restaurar el retaule de l'església de Sant Sadurní de la Roca del Vallès

2

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

18.- Aprovació del contingut i la signatura d'una addenda al Conveni amb el
Departament d'Educació per crear una llar d'infants de titularitat municipal, formalitzat
el 12 de gener de 2006.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació actes dies 13 i 18 de maig de 2010
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local
l’esborrany de les actes de la sessió ordinària del dia 13 de maig i extraordinària i
urgent de 18 de maig de 2010, les quals van estar adjuntades a la convocatòria per a
l’actual sessió i, sense que cap dels membres sol·liciti cap rectificació, l’acta del dia 13
de maig resta aprovada per unanimitat de tots els assistents i a la del dia 18 de maig
també aprovada per unanimitat amb l’abstenció del regidor Sr. Jordi Forti Gurgui que
no va assistir a la mateixa.

Abans de debatre el punt següent s’absenta de la sessió el Sr. Jordi Fortí Gurgui.
2. Resolució del recurs presentat pel Grup Municipal del PSC als projectes
del FEOSL 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.
Vist el recurs presentat pel Grup Municipal del PSC als projectes del FEOSL 2010 en
data 06/05/10 amb NRGE 3161/10, i l’escrit d’allegacions del Grup Municipal del PSC
als projectes del FEOSL 2010 presentat en data 06/05/10 amb NRGE 3162/10.
Vist l’informe emès per la Secretària de la corporació en data 18/05/10, el qual diu
literalment:
“En compliment del que disposa l’article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, formulo el següent informe, en base als següents
ANTECEDENTS
1.- Per Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre es crea el Fons estatal per a
l’ocupació i la sostenibilitat local, en endavant FEOSL, aprovant-se el model per a la
presentació de sollicituds i les condicions per a la tramitació dels recursos lliurats amb
càrrec al fons per Resolució del Ministeri de Política Territorial de 2 de novembre de
2009, BOE núm. 265, de 3 de novembre de 2009.
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2.- Dins el termini establert de 3 mesos, la Junta de govern local en sessió realitzada en
data 21 de gener de 2010, aprovà els projectes d’inversió i les actuacions que
considerà susceptibles de finançar-se amb càrrec al FEOSL, formulant-se les
corresponents sollicituds a través de l’aplicació informàtica disponible a aquests
efectes.
3.- En data 8 de febrer de 2010, per Resolució del Secretari d’Estat de Cooperació
territorial s’autoritza el finançament de tots i cadascun dels projectes i de les actuacions
sollicitades, publicant-se en la pàgina web del Ministeri de Política Territorial.
4.- Dins de termini, en sessió de Junta de Govern Local realitzada en data 25 de febrer
de 2010, s’aprova iniciar els corresponents expedients de contractació a que es
refereixen les sollicituds autoritzades. En la mateixa sessió s’aproven, inicialment, els
corresponents projectes d’obres, els quals disposen de consignació pressupostària per
haver-se tramitat i aprovat per Resolució de l’alcaldia de data 22/02/10 en virtut de la
corresponent autorització emesa i publicada, el corresponent expedient de modificació
de crèdits, dins el vigent pressupost de 2010, de generacions de crèdit per ingressos.
5.- Els corresponents projectes d’obres es sotmeten, tots ells, per tramitació urgent, a
un període d’informació pública de 15 dies, mitjançant la publicació de l’acord
d’aprovació inicial en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el Diari “El Punt” i en la pàgina web municipal,
constatant-se la seva aprovació definitiva, en no haver-se presentat cap allegació o
reclamació dins de termini, per Resolucions de l’alcaldia de dates 29 de març de 2010,
tant el Projecte de Millora de l’accessibilitat i zona de vianants del Centre urbà de Santa
Agnès de Malanyanes, com el Projecte de condicionament d’accés adaptat, construcció
de pistes de petanca i cobriment de les grades del Camp de Futbol i, de 9 d’abril de
2010, el projecte d’obres de millora de l’accessibilitat a l’Escola Pilar Mestres, la
guarderia, la biblioteca i el centre cultural, així com, de data 12 d’abril de 2010, el
corresponent al projecte de les depuradores de les urbanitzacions de la Pineda i Sant
Carles.
La publicació de les corresponents aprovacions definitives es realitza en els mateixos
mitjans, essent la darrera data de publicació, tal com s’indica:
• Projecte de millora de l’accessibilitat i zona de vianants del centre urbà de Santa
Agnès de Malanyanes, Diari El Punt del dia 20 d’abril de 2010.
• Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de la Pineda i Sant Carles, DOGC
núm. 5616, de data 27 d’abril de 2010 i BOP núm. 100 de la mateixa data.
• Projecte de millora de l’accessibilitat a l’Escola Puilar Mestres, la guarderia, la
biblioteca i el Centre cultural, BOP núm. 96 de data 22 d’abril de 2010.
• Projecte de condicionament d’accès adaptat, construcció de pistes de petanca i
cobriment de les Grades del camp de futol, Diari El Punt de 20 d’abril de 2004.
6.- En data 7 d’abril de 2010 es convoca sessió de la comissió informativa especial de
territori i planificació urbanística per a realitzar-se el proper dia 15 del mateix mes i
any, entre quins punts en l’ordre del dia figuren tots i cadascun dels projectes d’obres
finançats amb càrrec al FEOSL 2010 i a la que assisteixen tots els representants dels
grup polítics municipals, preguntant-se en aquella, per part dels representants del grup
municipal del PSC, quin és l’òrgan competent per aprovar els projectes d’obres i,
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d’altra banda, sobre la inclusió o no dins el projecte a realitzar en el nucli de Santa
Agnès de Malanyanes, de part de la vorera de la unitat d’actuació núm. 13b, restant
aquesta darrera pregunta pendent de resposta per part de l’alcaldia, a resultes del
corresponent informe dels serveis tècnics municipals que es sollicitarà ad hoc, ja que
en el moment de l’aprovació del projecte no es va manifestar res en aquest sentit.
7.- En la mateixa data 6 de maig de l’actual, amb números de registre d’entrada en la
corporació, 3161 i 3162, respectivament, el grup municipal del PSC presenta, d’una
banda, l’escrit que denomina recurs als tràmits de sollicitud i aprovació dels projectes
finançats pel Fons estatal d’ocupació i la sostenibilitat local (FEOLS) per al 2010 i,
d’altra banda, escrit d’allegacions als projectes del FEOSL 2010, quin contingut
d’ambdós documents, pel que fa a la part expositiva és idèntic, mentre que en el
petitum, únicament, divergeixen, pel que fa a l’escrit denominat recurs, en que en
aquest es diu que es consideri presentat aquest i es ratifiqui la sollicitud pel ple
municipal, sollicitant-se en ambdós documents “que es revisi la legalitat de la
sollicitud al FEOSL per Junta de govern i del finançament de la urbanització d’un tram
de vorera de l’Avinguda Gaudí inclosa en la Unitat d’actuació nº 13b, que es faci una
presentació pública a veïns i entitats dels projectes del FEOSL, per a garantir la
informació pública i la transparència de la gestió municipal i que es reformin els
projectes per a :
• No malbaratar diners públics en el trasllat de la pista de la Torreta.
• No realitzar obres que no són prioritàries, en la reurbanització de voreres en
bon estat.
• Evitar que el finançament de les voreres de la unitat d’actuació 13b generin
possibles greuges comparatius o tractes de favor, ni suposades irregularitats
amb la destinació dels diners del FEOSL.”
En base a aquests antecedents
INFORMO
1.- Des d’un punt de vista formal o procedimental, es fa necessari distingir la naturalesa
jurídica d’ambdós escrits presentats pel grup municipal del PSC i a la vegada
identificar, de forma diferenciada els actes administratius qüestionats.
En primer lloc, tant en l’escrit d’allegacions com en l’identificat com a recurs, el qual a
partir d’ara hom entén que ha de rebre la qualificació de recurs de reposició potestatiu,
en tant en quan, en virtut del que disposa l’article 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en endavant LBRL, aquest és el mitjà
d’impugnació possible contra els denominats actes administratius ferms en via
administrativa, es qüestiona, d’una banda, l’acord de la junta de govern local de data
21 de gener de 2010 i, per una altra banda, els acords d’aprovació de tres dels
projectes d’obres finançats amb càrrec al FEOSL 2010.
En l’escrit d’allegacions es diu: “La sollicitud al FEOSL no s’ha fet per ple. Al nostre
entendre la sollicitud dels projectes al FEOSL s’hauria d’haver per ple municipal, atès
que la sollicitud implicava el compromís d’execució i aquest compromís no el podia
exercir la Junta de govern en el moment de la sollicitud atès que els projectes no
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estaven inclosos en el pressupost municipal”. Tanmateix, en l’escrit de recurs presentat
s’exposa: “ La sollicitud al FEOSL no s’ha fet per ple. Al nostre entendre la sollicitud
dels projectes al FEOSL s’hauria d’aprovat o ratificat per ple municipal, atès que la
sollicitud implicava el compromís d’execució i aquest compromís no el podia exercir la
Junta de govern, atès que en el moment de la sollicitud els projectes no estaven
inclosos en el pressupost municipal”.
Al respecte, val a dir, en primer lloc que, l’acord de la Junta de govern de 21 de gener
de 2010 té per objecte formular una sollicitud de finançament, entre altres, per a
l’execució d’obres de competència municipal, en principi, definides en l’article 9 del
Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el FEOSL, i en el seu cas,
del contracte de redacció del projecte i direcció de dites obres, les quals són de
conformitat amb l’article 10 de nova planificació i d’execució immediata. La
consideració d’ambdós requisits els defineixen els apartats 2 i 3 del mateix article. Per
nova planificació s’entén aquelles obres, l’execució de les quals no estigui prevista en el
pressupost consolidat de l’entitat local per a l’any 2009 ni en el pressupost consolidat
per 2010 i per execució immediata, s’entén aquelles obres quina licitació comenci
abans de que transcorri un mes des de la publicació en la pàgina web del Ministerio de
Política Territorial de la resolució d’autorització per al seu finançament pel Fons. Per
tant, l’objecte de l’acord és el de formular diverses sollicituds de finançament, totes les
quals disposen ja de la pertinent resolució d’autorització.
De conformitat amb com s’articula el nou FEOSL de l’any 2010, a diferència del que
succeir amb el FEIL 2009, en el que junt amb la sollicitud de finançament s’havia de
disposar dels projectes d’obres aprovats, si més no, amb caràcter inicial, en aquesta
ocasió, únicament, s’exigeix que junt a la sollicitud s’adjunti una memòria explicativa
de la inversió, una certificació de que l’obra no està prevista en el pressupost de
l’entitat per a l’any 2009 ni en el pressupost de 2010 i un acord del ple o de la junta de
govern, segons procedeixi, en el que s’aprovi el projecte d’inversió, amb la
denominació exacta i el seu import. Tal és així que en aquesta ocasió dins de l’import
financiable es permet l’import final del contracte per a la redacció del projecte i la
direcció de les obres.
Per tant, l’objecte de l’acord de la Junta de govern de data 21 de gener de 2010 no és
el d’aprovar els corresponents projectes d’obres, quina competència material, en el seu
cas, sí correspondria al ple municipal en aquella data, d’acord amb allò que disposa
l’article 22.2.ñ) de la LBRL, si no que, seguint a la doctrina autoritzada, entre ells Albert
de Rovira i Mola, únicament, conforma l’inici d’un procediment administratiu de la
despesa pública.
En tant en quan estem davant d’un acte d’incoació d’un procediment i, amb
independència del que més avall es dirà, el plantejament d’un escrit d’allegacions o
fins i tot la presentació d’un recurs de reposició contra el que es pot considerar un acte
de tràmit no és possible. Si més no, en el supòsit que aquest es considerés un acte de
tràmit qualificat, els escrits presentats esdevindrien extemporanis per haver
transcorregut amb escreix el termini màxim d’un mes que la vigent legislació estableix
per a la presentació del recurs de reposició. Per tant, la conclusió en aquest sentit es
que els escrits presentats en allò que fa referència a l’acord de la Junta de govern de 21
de gener de 2010 s’haurien d’inadmetre per extemporanis. No obstant això, més
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endavant es formularan les consideracions jurídiques per les quals la que subscriu
considera, tret de qualsevol altre informe millor fonamentat en dret, que l’acord de
sollicitud de finançament amb càrrec al FEOSL 2010 ha estat adoptat per l’òrgan
competent.
Diferent consideració mereix el recurs de reposició presentat contra els acords
d’aprovació dels projectes d’obres, tota vegada que, segons s’ha fet constar en els
antecedents les pertinents aprovacions definitives i les seves respectives publicacions
ens porten a concloure que, si bé l’escrit d’allegacions també s’hauria d’inadmetre per
haver conclòs amb escreix el termini d’informació pública al que degudament es van
sotmetre tots i cadascun del projectes aprovats, no succeeix el mateix amb la
possibilitat de presentar recurs potestatiu de reposició, el qual en aquest sentit s’ha
d’admetre i resoldre dins el termini d’un mes. En aquest sentit, el present informe
analitza les qüestions formulades en aquell que es consideren d’estricta legalitat, a
banda de la resolució que es pugui adoptar sobre la resta de peticions en base a criteris
d’oportunitat.
2.- En aquest sentit, i des del punt de vista material, s’ha de tenir en compte que el
procediment administratiu de la despesa pública es realitza mitjançant una sèrie d’actes
encadenats jurídicament, els quals formen un veritable procediment administratiu, que
al seu torn es troba relacionat estretament amb els procediments que encarrilen
l’adopció de les decisions o l’establiment de les relacions jurídiques a través de les quals
la despesa s’efectua en el seu aspecte substantiu (fonamentalment, procediments
contractuals). Per això s’ha dit que els actes administratius que produeixen una despesa
pública vénen sotmesos a una doble legalitat: administrativa, en sentit substantiu i
financera, al compliment de la qual tendeixen, respectivament, els dos tipus de
procediments alludits.
La que subscriu entén que l ’acord de la junta de govern de referència té per objecte
formular una proposta de despesa, que d’altra banda, és purament i simplement, un
acte intern de l’administració que declara la voluntat, o manifesta el propòsit, de
realitzar una determinada despesa. No es tracta, doncs, de cap acte administratiu que
acordi o disposi la realització d’aquesta, si no tant sols un acte preparatori, si es vol, i
sens dubte, un acte absolutament necessari, que dispara el procediment d’aquesta,
però alhora també, el de l’obtenció d’uns recursos, que d’altra banda, financen,
íntegrament, les obres a realitzar, sempre i quan s’observin al llarg del procediment els
terminis i les condicions a l’empara de les que s’autoritza el finançament.
En conseqüència, d’acord amb l’exposat l’atribució de la Junta de govern local deriva
de la seva pròpia competència material, en virtut de les competències delegades per
l’alcaldia mitjançant resolució de data 6 de juliol de 2007, número 836. En aquesta, es
relaciona entre altres, la següent:
(…) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la
quantitat de 60.101,21 euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, (…)
L’òrgan competent per a donar compliment a la condició d’execució immediata, és
doncs la junta de govern local, en tant en quan aquesta és l’òrgan competent per

7

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

aprovar la licitació dins el termini que assenyala la normativa reguladora. Tanmateix, la
junta de govern local és també l’òrgan competent per aprovar els corresponents
projectes d’obres, segons el que disposa la mateixa resolució citada, tota vegada que
un cop autoritzat el finançament, l’alcaldia ha aprovat el corresponent expedient de
modificació de crèdits pressupostaris, per generació de crèdits, en virtut de les
atribucions que li atorguen tant l’article 21.1.f) de la LBRL i en relació a aquest, l’article
11 de les bases d’execució del pressupost general de la Corporació, essent aquesta
modificació executiva des de l’acord d’aprovació.
3.- D’altra banda, finalment, pel que fa a l’expositiu quart del recurs de reposició
presentat, sobre “Greuge comparatiu en el finançament de les voreres de l’Avinguda
Caudí” i la sollicitud de la “revisió de la legalitat del finançament de la urbanització
d’un tram de vorera de l’Avinguda Gaudí inclosa en la unitat d’actuació nº 13b” la que
subscriu es remet en la seva totalitat, donant-se en aquest per reproduït a l’informe
emès el passat dia 7 de maig de 2010, així com als posteriors informes emesos amb
motiu de la modificació aprovada per junta de govern local de data d’avui.
De tot l’exposat hom pot formular les següents
CONCLUSIONS
1.- Ni el Reial Decret llei 13/2009 de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons estatal per a
l’ocupació i la sostenibilitat local, ni la resolució per la que s’aprova el model per a la
presentació de les sollicituds estableixen cap especialitat que permeti la presentació
d’escrits d’allegacions o recursos contra les sollicituds formulades, per la qual cosa, cal
tenir en compte el que disposa, amb caràcter general, en matèria d’impugnació dels
actes i acords de les corporacions locals, l’article 52 de la LBRL.
2.- L’escrit d’allegacions presentat contra l’aprovació dels projectes d’obres s’hauria
d’inadmetre per extemporani.
3.- El recurs de reposició NRGE 3161 contra l’aprovació dels projectes d’obres finançats
amb càrrec al Fons 2010 ha estat presentat dins de termini i s’ha de resoldre dins el
termini d’un mes, tenint en compte les consideracions jurídiques exposades en el
present informe i en els anteriors emesos per la que subscriu, a banda de les eventuals
estimacions que es puguin realitzar pel que fa a la resta de les peticions per raons
d’oportunitat.
Això és tot el que tinc a bé informar, no obstant la Junta de govern local pot resoldre el
que consideri més convenient per als interessos municipals.”
Per tot això, atenent les competències reconegudes a la Junta de Govern Local,
PROPOSO:
PRIMER.PRIMER.- DESESTIMAR les allegacions presentades amb NRGE 3162/10 en data
06/05/10 per resultar extemporànies.
SEGON.SEGON.- ESTIMAR en part el recurs de reposició presentat amb NRGE 3161/10 en data
06/05/10 referent al Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre
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urbà de Santa Agnès de Malanyanes, respecte al qual cal indicar que per Junta de
Govern Local extraordinària i urgent de data 18/05/10 es va aprovar la modificació del
projecte d’obres a finançar a càrrec del FEOSL referit amb la finalitat de reajustar el límit
d’actuació donat el solapament amb les unitats d’actuació confrontants 13a i 13b
delimitades a la Modificació Puntual del Pla General de la Roca del Vallès en el nucli de
Santa Agnès de Malanyanes aprovat definitivament en data 10 de juny de 2003.
TERCER.TERCER.- DESESTIMAR la resta del recurs de reposició presentat amb NRGE 3161/10 en
data 06/05/10 referent als projectes d’obres a finançar a càrrec dels FEOSL, pels motius
indicats en la part expositiva.
QUART.QUART.- DESESTIMAR les consideracions d’oportunitat enumerades en el recurs de
reposició per no ser objecte d’un recurs de reposició.
CINQUÈ ..- NOTIFICAR el present acord als interessats.

Es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui a les 17,40 hores.
3. Sol.licitud de prorroga a l'ACA per executar el projecte de drenatge i
arranjament d'un torrent des del sector
sector SPRSPR-3 fins el Riu Mogent a Santa
Agnès de Malanyanes.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que en data 17 de maig de 2010 amb NRGE 3462/10 ha tingut entrada un escrit
de l’Agència Catalana de l’Aigua per la que posa en coneixement de l’Ajuntament que
s’ha de sollicitar una pròrroga per finalitzar les obres autoritzades per l’ACA consistents
en el PROJECTE DE DRENATGE I ARRANJAMENT D’UN TORRENT DES DEL SECTOR
SPR-3 FINS AL RIU MOGENT.
Vist que en data 02 de novembre de 2006 l’Ajuntament va comunicar a l’ACA
l’aprovació definitiva del projecte referit.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 25/02/10 es va adjudicar el
contracte per l’execució de les obres referides i que estan realitzant-se en l’actualitat.
Atès que es fa necessari sollicitar la pròrroga referida per l’ACA per tal de finalitzar les
obres que va autoritzar per resolució de data 13 de desembre de 2006, amb la
referència UDPH2006002724.
Atenent que tant l’aprovació del projecte com l’adjudicació són competència de la
Junta de Govern Local,
ES PROPOSA:
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PRIMER.PRIMER.- SOLLICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga per l’execució de
les obres del PROJECTE DE DRENATGE I ARRANJAMENT D’UN TORRENT DES DEL
SECTOR SPR-3 FINS AL RIU MOGENT, autoritzades en el seu dia (13/12/06) per l’ACA
en l’expedient UDPH2006002724.
SEGON.SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’ACA, i a l’adjudicatari de les obres BIGAS
GRUP S.L.U.

4. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'execució de les
obres definides en el "Projecte de les depuradores de les urbanitzacions
de La Pineda i Sant Carles"
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió
celebrada el 25 de febrer de 2010 va acordar iniciar l’expedient de contractació de les
obres definides en el “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i
Sant Carles” per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, acordant
així mateix que es redactessin els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que havien de regir la contractació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de març de 2010 va
aprovar l’expedient de contractació esmentat al paràgraf precedent per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 105.000,00 euros, IVA no
inclòs. Així mateix es van aprovar els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars i es va acordar sollicitar ofertes a tres empreses
capacitades per a la realització del contracte.
Vist que, un cop realitzades les invitacions pertinents, van presentar ofertes les
empreses següents: DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL i NIVELL 2 COLLOCACIONS
21, SL, havent estat admesa només la primera perquè NIVELL 2 COLLOCACIONS 21,
SL va presentar la documentació per esmenar la presentada en el sobre núm. 1 fora del
termini atorgat.
Atès que mitjançant informe de l’Enginyer Tècnic municipal de data 28 d’abril de 2010
es va efectuar proposta d’adjudicació a favor de DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL.
Vist que, en data 28 d’abril de 2010, per Resolució d’Alcaldia, posteriorment ratificada
per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2010 es va declarar
vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les
obres definides en el “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions La Pineda i
Sant Carles”, a favor de l’empresa DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL per l’import de
96.075,00 euros de pressupost base, més 15.372,00 euros corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
Atès que l’adjudicació provisional es va publicar al perfil del contractant municipal en
data 7 de maig de 2010.
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Vist, així mateix, que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot
requerint la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents
acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com perquè constituís la garantia
definitiva.
Atès que, en data 18 de maig de 2010, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva
per import de 4.803,75 euros i va aportar els documents justificatius exigits.
Vist que, de conformitat amb el que estableix l’article 17.1.b del Reial decret legislatiu
13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de
deu (10) dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert a l’article
135.5 i a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contracte del sector públic.
Vist que d’acord amb el que estableix l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte,
plec de clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord
amb la Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007 correspon a la Junta de
Govern Local.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’execució de les
obres definides en el “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i
Sant Carles”, aprovada per Resolució d’Alcaldia de data 28 d’abril de 2010,
posteriorment ratificada per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de
2010 i publicada en el perfil del contractant municipal en data 7 de maig de 2010.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 28.a).6 del plec de claùsules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.
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-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 23 del plec de claùsules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació defintiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 24 del plec de claùsules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 23 del plec de claùsules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.

-

Colloqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 20 de gener de 2010, publicada
al BOE núm. 19, pàg 6504 (consultable a la pàgina web: www.mpt.es).

Tercer.Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris
i autoritzar, si escau, la devolució de les garanties provisionals que han prestat.
Quart.Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil
del contractant municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Sisè.Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals
que correspongui, als efectes oportuns.

5. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del
del contracte d'execució de les
obres definides en el "Projecte de millora de l'accessibilitat a l'escola Pilar
Mestres, l'escola bressol, la biblioteca i el centre cultural"
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 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió
celebrada el 25 de febrer de 2010 va acordar iniciar l’expedient de contractació de les
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obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres,
l’escola bressol, la biblioteca i el centre cultural” per procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, acordant així mateix que es redactessin els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que havien de regir la
contractació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de març de 2010 va
aprovar l’expedient de contractació esmentat al paràgraf precedent per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 192.998,74 euros, IVA no
inclòs. Així mateix es van aprovar els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars i es va acordar sollicitar ofertes a tres empreses
capacitades per a la realització del contracte.
Vist que, un cop realitzades les invitacions pertinents, van presentar ofertes les
empreses següents: TORT, SA; EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA i
SERXAR, SA, essent admeses totes tres a la licitació ja que la documentació
administrativa presentada era correcta
Atès que mitjançant informe de l’Enginyer municipal de data 26 d’abril de 2010 es va
efectuar proposta d’adjudicació a favor de SERXAR, SA.
Vist que, en data 28 d’abril de 2010, per Resolució d’Alcaldia, posteriorment ratificada
per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2010 es va declarar
vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les
obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres,
l’escola bressol, la biblioteca i el centre cultural”, a favor de l’empresa SERXAR, SA per
l’import de 190.296,76 euros de pressupost base, més 30.447, 48 euros corresponents
a l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atès que l’adjudicació provisional es va publicar al perfil del contractant municipal en
data 7 de maig de 2010.
Vist, així mateix, que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot
requerint la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents
acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com perquè constituís la garantia
definitiva.
Atès que, en data 19 de maig de 2010, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva
per import de 9.514,84 euros i va aportar els documents justificatius exigits.
Vist que, de conformitat amb el que estableix l’article 17.1.b del Reial decret legislatiu
13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional serà de
deu (10) dies hàbils.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert a l’article
135.5 i a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contracte del sector públic.
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Vist que d’acord amb el que estableix l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte,
plec de clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord
amb la Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007 correspon a la Junta de
Govern Local.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’execució de les
obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres,
l’escola bressol, la biblioteca i el centre cultural”, aprovada per Resolució d’Alcaldia de
data 28 d’abril de 2010, posteriorment ratificada per acord de la Junta de Govern Local
de data 13 de maig de 2010 i publicada en el perfil del contractant municipal en data
7 de maig de 2010.
Segon.Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè:
-

Presenti la documentació acreditativa d’estar en disposició de la pòlissa
d’assegurança de la modalitat tot risc construcció per un import mínim de
300.000,00 euros, vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la
clàusula 28.a).6 del plec de claùsules administratives particulars.

-

Formalitzi el contracte en document administratiu, dins del termini de cinc (5)
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació definitiva,
en els termes i amb les conseqüències previstes a l’article 140 de la LCSP, fent
constar que es podrà iniciar l’execució del contracte prèviament a la seva
formalització, de conformitat amb l’article 96.1.c) de la LCSP.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar des de la
formalització del contracte, presenti un programa de treball, de conformitat
amb la clàusula 23 del plec de claùsules administratives particulars.

-

Dins del termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació defintiva, presenti el pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb
la clàusula 24 del plec de claùsules administratives particulars.

-

Dins del termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir de la
data de formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre
l’acta relativa al mateix, iniciant-se l’execució del contracte a partir d’aquesta
data, de conformitat amb la clàusula 23 del plec de claùsules administratives
particulars.

-

Doni compliment a totes les obligacions i requeriments continguts en l’oferta,
projecte i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars, tenint especial cura en el compliment del compromís de
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contractació de les persones en situació legal d’atur, i a aquests efectes haurà
de comunicar a l’Ajuntament, el nom i cognoms i DNI i/o NIE dels treballadors
contractats, la modalitat i el període de vigència dels contractes.
-

Colloqui una cartell anunciador, des de l’inici fins, com a mínim, la finalització
de l’obra, segons el model i condicions tècniques detallades a la Resolució de la
Secretaria d’Estat de Cooperació territorial de 20 de gener de 2010, publicada
al BOE núm. 19, pàg 6504 (consultable a la pàgina web: www.mpt.es).

Tercer.Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris
i autoritzar, si escau, la devolució de les garanties provisionals que han prestat.
Quart.Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil
del contractant municipal, notificar-li als licitadors i a l’adjudicatari.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Sisè.Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals
que correspongui, als efectes oportuns.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
6. Relació factures exercici
exercici 2009 d'import 2.661,33 €,, per aprovar per Junta
de Govern.

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.
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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/2010/17
F/2010/17 de proposta per Junta , per un import de 2.661,33 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent :
ACORD :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 2.661,33 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.

7. Certificació nº 2 Serxarsa: Obres mes d'abril de 2010 referides al Projecte
d'urbanització del carrer Nogueres, Tram A, Zona esportiva del sector
SPRSPR-3, a Santa Agnès.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
VISTA la certificació número 2 i liquidació de les obres realitzades el mes d’abril de
2010, i referides al Projecte d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona
esportiva del sector SPR-3, a Santa Agnès, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF
A59161158, per import de 75.683,05 euros, desglossat en 65.244,01 euros de base
imponible i 10.439,04 euros d’IVA.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.155.60060 – C
Nogueres Trams SPR-3, inclosa en el Pressupost per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació i
liquidació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 2 i liquidació de les obres realitzades el mes
d’abril de 2010, i referides al Projecte d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la
zona esportiva del sector SPR-3, a Santa Agnès, a nom de l’empresa SERXARSA, amb
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CIF A59161158, per import de 75.683,05 euros, desglossat en 65.244,01 euros de
base imponible i 10.439,04 euros d’IVA.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

8. Donar compte de la relació de factures F2010/16 d'import 351.183,10 €,,
aprovada per Resolució d'Alcaldia amb el núm 548/2010.
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 548/10 per la que s’aprova la relació de
factures número F2010/16 per import de 351.183,10 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/2010/16
F/2010/16,
16 per un import de
351.183,10 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 130.161,96 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
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SEGON.
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 221.021,14 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

9. Certificació n.5 Construcciones Solius SA y Obras Eléctricas SA sobre
obres mes abril de 2010, per les obres de la Sala Polivalent al CEIP
Mogent per import de 66.901,49 euros.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
VISTA la certificació número 5, a nom de l’empresa Construcciones Solius SA y Obras
Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el mes d’abril
de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de 66.901,49
euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08.321.62207 – Sala
Polivalent CEIP Mogent, inclosa en el Pressupost per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 5, a nom de l’empresa Construcciones Solius
SA y Obras Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el
mes d’abril de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de
66.901,49 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10. Exp. d'obra 25/09 a nom de Joan Colomé Jalencas per a obres de millora
de finca agricola per a ampliació d'esplanada d'una finca agricola
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sol·licitud de data 10 de novembre de 2010, amb número de Registre General
d'Entrada 8989/09, i posterior rectificació de data 4 de febrer de 2010 núm. de
Registre d’Entrada 788 , de data 2 de març de 2010 reg. General d’Entrada 1503
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formulada pel Sr. Joan Colomé Jalencas, per a obres consistents en moviment de terres
per a ampliació d’una esplanada existent en l’explotació agrícola i ramadera de la finca
38 del Pol. 10 “Ca l’Alzina”, dins d’aquest terme municipal.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 10 de maig de 2010.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l’Àrea de
Territori.
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta municipal, els
actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són conformes a la
vigent normativa urbanística reguladora.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons competència
delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, atenent
l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:
PRIMER.PRIMER Atorgar llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, al Sr. Joan Colomé Jalencas per a obres consistents en
moviment de terres per a ampliació d’una esplanada existent en l’explotació agrícola i
ramadera de la finca 38 del Pol. 10 “Ca l’Alzina”, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal núm.6, epígraf 3r.
ICIO, 3,04% =
Taxa Llicència =

25,79 €
350,00 €

TOTAL=

375,79 €

TERCER.TERCER .- Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels béns i serveis públics
afectats s’ha de presentar en aquest Ajuntament una garantia econòmica de 1.500
euros,
euros que serà retornada quan el tècnic responsable de l’obra certifiqui el final d’obres
i es constati per part dels Serveis Tècnics Municipals la idoneïtat en la reposició dels
béns i serveis públics que s’hagin vist afectats en l’execució de l’obra.
QUART.QUART Condicions de llicència:
-De conformitat amb allò establert al decret 1627/97
pel que s’estableixen
disposicions mínimes sobre seguretat i salut en les obres de construcció, s’haurà de
presentar full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució
d’obra o justificar la seva innecesarietat.
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-Les afeccions de les zones de policia dels torrents hauran de disposar d’autorització
de l’agencia catalana de l’aigua ( ACA).
-Els talussos resultants de les actuacions hauran de tractar-se
permetin la recuperació de la capa vegetal.

amb solucions

que

- L’execució de l’obra no comportarà que es produeixi cap tipus d’acció que comporti
un procés erosiu incontrolable. S’hauran d’executar línies de desaigües i contenció
en el perfil frontal que no afectin a tercers.
-Qualsevol alteració de les condicions de la llicència o realització d’obres excedint o no
complint les condicions de la llicència comportarà la suspensió immediata de les
obres.

11. Pròrroga obres
obres construcció Sala Polivalent CEIP Mogent
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sol·licitud de data 28/04/10 i núm. de reg. ent. 2891/10, formulada per
CONSTRUCCIONES SOLIUS S.A., en la que sol·licita pròrroga fisn el dia 11 de juny de
2010 de les obres corresponents al projecte de construcció de la Sala Polivalent del
CEIP Mogent, per causa de les situacions climatològiques que han estat adverses
durant el 1er. trimestre de l’any i que ha comportat l’endarreriment de les obres.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal i l’arquitecte tècnic municipal de
data 11/05/10 part del qual diu en la seva literalitat:
“En acta de visita d’obra de principis del passat mes d’abril, l’adjudicatària de les obres,
va posar en coneixement de la direcció d’obres que per causa de la contínua pluja que
des del mes de desembre del 2009 fins al present mes de maig del 2010 ha estat
provocant retard en les obres es proecediria a incoar en aquest ajuntmanet sollicitud
de pròrroga del termini d’execució d’obra. .../...
El contracte administratiu per a l’execució de les obres de construcció de la sala
polivalent del CEIP Mogent i l’annex de millora a la seguretat en cas d’incendi,
adjudicat a CS Soliuus S.A. Construcciones, establia el termini d’execució de l’obra en 4
mesos a comptar des del replanteig de les obres que es van signar en data 14 de
desembre del 2009, és a dir finalitzava en data 15 d’abril de 2010.
S’adjunta certificat de l’Institut meteorològic de Catalunya en relació a les dades i
quantitat de precipitacions registrades a La Roca del Vallès entre els dies 14 de
desembre del 2009 i el 12 d’abril del 2010, on es pot constatar que hi ha hagut
gairebé dos mesos de pluja.
S’adjunta certificat del director de les obres de construcció de la Sala Polivalent del
CEIP Mogent promogudes per l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
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Aquests certificats fan referència a la situació climatològica que ha comportat retard en
el desenvolupament normal de l’obra per causes alienes a l’empresa.
En relació a la pròrroga sollicitada els serveis tècnics municipals informen
favorablement la sollicitud de pròrroga presentada.”
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 26/11/09 es va adjudicar
definitivament la contractació de les obres d’execució del Projecte executiu de la Sala
Polivalent del CEIP Mogent de la Roca Centre i l’annex de millora a la seguretat en cas
d’incendi.
Vist l’art. 197.2 de la LCSP 30/07 de 30 d’octubre en relació a les pròrrogues.
Vist l’informe emès pel Secretari accidental en data 17 de maig de 2010.
Atenent l’indicat, es proposa a la Junta de Govern com a òrgan de contractació
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- ATORGAR una pròrroga per l’execució de les obres d’execució del Projecte
executiu de la Sala Polivalent del CEIP Mogent de la Roca Centre i l’annex de millora a
la seguretat en cas d’incendi” fins el dia 11 de juny de 2010 a la UTE “Construcciones
Solius S.A. i Obras Eléctricas S.A. Unión Temporal de empresas Ley 18/1982” (Sala
Polivalent Ceip Mogent, U.T.E.).
SEGON: Notificar-ho
corresponents.

als

interessats

i

comunicar-ho

als

serveis

municipals

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
12. Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
per a activitats esportives per a 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.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el règim
jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la citada
Llei.
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions per a
activitats esportives aprovada per acord de Ple de 3 de juny del 2004.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la sol·licitud
de subvencions segons els següents principis:
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a) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al
municipi.
b) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual,
eventual són lliurement revocables i
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
c) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament.
d) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat,
publicitat,
no--discriminació, eficàcia i
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no
eficiència.
eficiència
e) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència pública,
pública mitjançant la convocatòria de concurs públic.
Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a l’atorgament
de subvencions per a activitats esportives aprovada per acord del Ple de 3 de juny de
2004. 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.
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53
euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per Resolució
d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions per
activitats esportives, per a l’any 2010.
SEGON.SEGON.- Establir un pressupost màxim per l’atorgament de subvencions anirà a càrrec
de la partida i per la quantia següent:
Activitats
Esportives

09-452-48504 Subvencions
entitats esportives

47.150,20 €

TERCER.TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a partir de
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província i finalitzarà el dia 23 de juny de 2010.

13. Aprovació
Aprovació de la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
pel desenvolupament d'activitats i serveis en l'àmbit educatiu, per a l'any
2010
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el règim
jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la citada
Llei.
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu al municipi aprovada per
acord de Ple de 15 de maig de 2008.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la sol·licitud
de subvencions segons els següents principis:
f) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al
municipi.
g) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual,
eventual són lliurement revocables i
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
h) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es
condicioni l’atorgament.
i)

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat,
no--discriminació, eficàcia i
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no
eficiència.
eficiència

j)

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència pública,
pública mitjançant la convocatòria de concurs públic.

Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a l’atorgament
de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu al
municipi aprovada per acord del Ple de 15 de maig de 2008. 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.
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53
euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per Resolució
d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007.
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol·licitud i atorgament de subvencions pel
desenvolupament d'activitats i serveis de l'àmbit educatiu al municipi per a l’any 2010.
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SEGON.SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a càrrec de
les partides i per les quanties i projectes següents:
Activitats
Educatives

08-321-48502 Subvenció
20.000,00 €
escoles públiques

Activitats
Educatives

08-321-48503
AMPA escoles

Activitats
Educatives

08-321-48600 Socialització
6.000,00€
llibres de text

Subvenció

10.000,00 €

TERCER.TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a partir de
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província i finalitzarà el dia 23 de juny de 2010.

14. Aprovació convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
destinades a associacions culturals i juvenils, per a 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.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el règim
jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la citada
Llei.
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions destinades a
associacions culturals i juvenils aprovada per acord de Ple del 3 de juny del 2004.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la sol·licitud
de subvencions segons els següents principis:
k) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al
municipi.
l)

Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual,
eventual són lliurement revocables i
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

m) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès
d’interès general a què es
condicioni l’atorgament.
n) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat,
no--discriminació, eficàcia i
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no
eficiència.
eficiència
o) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de
concurrència pública,
pública mitjançant la convocatòria de concurs públic.
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Aquesta convocatòria estarà regida per la Normativa reguladora per a l’atorgament de
subvencions destinades a associacions culturals i juvenils aprovada per acord del Ple de
3 de juny de 2004. 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.
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53
euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per Resolució
d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007.
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions
destinades a associacions culturals i juvenils, per a l’any 2010.

15. Aprovació convocatòria de sol.licitud i atorgament d
d'ajuts
'ajuts i beques en
concepte d'educació per l'any 2010
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el règim
jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la citada
Llei.
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament d’ajuts i beques socials en
concepte d’Educació aprovada per acord de Ple de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la sol·licitud
d’ajuts i beques socials per a aquelles famílies del municipi amb dificultats
econòmiques en els àmbits següents:
p) Escola Bressol Municipal
q) Transport escolar
r) Material i llibres escolars d’educació infantil
s) Casal d’estiu
Els ajuts i beques van adreçats als alumnes empadronats en el municipi i matriculats en
centres escolars municipals que es trobin en una especial situació familiar amb
necessitats socials i/o econòmiques.
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Aquesta convocatòria estarà regida per la Normativa reguladora per a l’atorgament
d’ajuts i beques socials en concepte d’Educació aprovada per acord del Ple municipal.
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.
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53
euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per Resolució
d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007.
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament d’ajuts i beques socials en
concepte d’Educació, per a l’any 2010.
SEGON.SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut i de beca que anirà a
càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents:
Ajuts i beques
socials

07-231-48000 Beques de Serveis
Socials

20.000,00 €

TERCER.TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a partir de
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província i finalitzarà el dia 11 de juny, per les sol.licituds de beques del casal
d’estiu, i el dia 21 de juny, per les sol.licituds d’ajuts de transport, de llibres i material
escolar (educació infantil) i d’escola bressol.

16. Aprovació Conveni amb Vallès Oriental Televisió, SLU per tal de
potenciar l'activitat teatral i la cobertura d'espectacles als centres
culturals de la Roca del Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
La Roca del Vallès disposa de tres equipaments culturals (a la Torreta, la Roca Centre i
Santa Agnès de Malanyanes) amb la voluntat d’oferir una programació cultural estable
a tot el municipi i, per tal d’impulsar aquesta política cultural estableix un marc de
col·laboració amb diferents agents per la difusió de les arts escèniques i de la música.
El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de
Granollers (Consorci Teledigital Granollers) te una concessió per a la prestació del
servei de televisió digital local. En el marc del Reglament d’Organització i

26

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

Funcionament del Servei Públic Audiovisual del Consorci Teledigital Granollers s’opta
per la gestió directa del servei audiovisual a través de Vallès Oriental Televisió, SLU.
Vallès Oriental Televisió, SLU actua sota el principi d’esdevenir un mitjà d’informació
que pugui emetre informació de les activitats culturals, artístiques, socials,
econòmiques, polítiques, esportives i associatives de la realitat de la comarca del Vallès
Oriental. Per això, Vallès Oriental Televisió, SLU té voluntat de promoure vincles de
col·laboració amb els diferents sectors del territori vallesà per difondre el canal de
televisió.
Amb aquesta voluntat, Vallès Oriental Televisió, SLU i l’Ajuntament de la Roca del Vallès
manifesten la seva voluntat de formalitzar un vonveni de col.laboració per la difusió
dels projectes respectius dins l’àmbit d’actuació de cadascuna de les entitats i que es
concreta en :
a) La producció, edició i emissió per part de Vallès Oriental Televisió d’una
agenda audiovisual de la programació estable del Centre Cultural La Roca
per potenciar l’activitat del teatre i la cobertura d’espectacles sota els
preceptes continguts al present conveni.
b) La emissió per part del Centre Cultural La Roca d’aquesta peça audiovisual
dins les seves instal·lacions i la promoció del canal de VOTV entre el públic
assistent al teatre mitjançant elements publicitaris.
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, estableix que les
administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb
persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a
l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin
per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim
jurídic específic que per a cada cas prevegi la disposició que els reguli.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007.
Per tot això, el regidor de Cultura sotasignant proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de col.laboració entre Vallès
Oriental Televisió, SLU i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per tal de potenciar
l’activitat teatreal i la cobertura d’espectacles als centres culturals de la Roca del Vallès,
durant l’any 2010.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord a Vallès Oriental Televisió, SLU.
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Tercer.Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de Cultura
municipal.

17. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia d'11 de maig de 2010 que aprova el
contingut i signatura
signatura d'un conveni entre l'Autorpistas Concesionaria
Española, SA (ACESA) i l'Ajuntament , amb la finalitat d'establir un marc
de col.laboració i per restaurar el retaule de l'església de Sant Sadurní de
la Roca del Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució, de data 11 de
maig de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:
“L’Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa el projecte de restauració del retaule de
l’església de Sant Sadurní.
L’empresa AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA (en endavant ACESA) és una
empresa gestora de vies d’alta capacitat en règim de concessió administrativa amb
voluntat d’integrar-se en el territori per on discorren, col.laborant en el seu
desenvolupament, tant pel que fa a l’economia, la demografia com també al medi
ambient i la cultura. D’acord amb aquesta voluntat, ACESA està disposada a col.laborar
com a patrocinador en la restauració del retaule esmentat.
La col.laboració d’ACESA tindrà caire econòmic i consistirà en una aportació dinerària
per import de 5.000,00 euros. L’Ajuntament destinarà aquesta aportació a la Parròquia
de Sant Sadurní per tal que es dugui a terme la restauració del retaule.
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, estableix que les
administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb
persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a
l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin
per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim
jurídic específic que per a cada cas prevegi la disposició que els reguli.
L’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de las entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, entén per conveni de
col.laboració empresarial en activitats d’interès general aquell pel qual els ens locals,
entre d’altres entitats, a canvi d’un ajut econòmic per a la realització de les activitats
que efectuïn en compliment de l’objecte o finalitat específica de la entitat, es
comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del
col.laborador en aquestes activitats. El mateix article disposa que la difusió de la
participació del col.laborador en el marc d’aquests convenis de col.laboració no
constituirà una prestació de serveis.
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És per tot això, en l’ús de les atribucions em són conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar contingut i signatura del conveni de col.laboració entre l’empresa
AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA (ACESA) i l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, amb la finalitat d’establir un marc de col.laboració i per restaurar el retaule de
l’església de Sant Sadurní de la Roca del Vallès.
SEGON.Sadurní.

Notificar aquesta resolució a l’empresa ACESA i a la Parròquia de Sant

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció municipal.
QUART.- Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que se
celebri.”
Atès que l’adopció d’aquest acord és una competència delegada per l’Alcalde en la
Junta de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007; publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost de 2007.
És per tot això, que el regidor de Cultura sotasignant proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia, de data 11 de maig de 2010, anteriorment
transcrita.

18. Aprovació del contingut i la signatura d'una addenda al Conveni amb el
Departament d'Educació per crear una llar d'infants
d'infants de titularitat
municipal, formalitzat el 12 de gener de 2006
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
En data 12 de gener de 2006 es va signar un conveni entre el Departament d' Educació
de la Generalitat de Catalunya i l' Ajuntament de La Roca del Vallès, de creació de la
l’escola bressol municipal Les Orenetes, codi 08065949, ubicada al carrer del Bosc, s/n,
08430 La Roca del Vallès (Vallès Oriental).
En data 5 de març de 2010, l’ Ajuntament va sol·licitar que es determinés una nova
capacitat màxima al centre per donar resposta a les necessitats actuals i futures
d’escolarització del municipi i d’acord amb l’article 12 del Decret 282/2006 de 4 de
juliol i l' article 74.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d' educació.
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Per aquest motiu i per tal de recollir documentalment la voluntat d’ambdues
administracions d’ampliar la capacitat màxima de l’escola bressol municipal Les
Orenetes es formalitzarà una addenda al conveni original, signat en data 12 de gener
de 2006. En aquesta addenda s’acorda que el centre de primer cicle d’educació passa a
tenir les característiques següents respecte a la capacitat màxima simultània: 6 grups i
87 alumnes, sense perjudici que el centre estableixi una distribució diferent, d' acord
amb l' article 12.2 del Decret 282/2006, respectant, en tot cas, les superfícies per
alumne que preveu l' article 13 del mateix Decret.
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les
administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i
en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis
o convenis administratius que se subscriguin.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i
següents del ROAS.
Atès que l’aprovació de convenis interadministratius és una competència delegada per
l’Alcalde en la Junta de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007;
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost
de 2007.
És per tot això, que la regidora d’Ensenyament sotasignant proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda al Conveni amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per crear una llar d’infants de
titularitat municipal, formalitzat en data 12 de gener de 2006.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei d’Educació
municipal i a la Secretaria de l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i trametre l’addenda del conveni formalitzada.
QUART.- Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple municipal que se celebri.
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TEMA SOBREVINGUT
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a la consideració de la junta de
govern local la ratificació del caràcter urgent del assumpte sobrevingut, que dessota es
diran per quan es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària, restant
aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter
urgent.

19. Sobrevinguts.Sobrevinguts.- Aprovació inicial de la sectorització i millora de la xarxa
de clavegueram del nucli urbà de La Torreta
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de sectorització de millora de la xarxa
de clavegueram del nucli urbà de La Torreta”, redactat per Gesa S.L., amb un
pressupost d’execució per contracte de 72.769,84 € sense IVA.
Atès que les característiques bàsiques definitòries del projecte consisteix en donar
solució a part dels problemes del clavegueram del sector, sectoritzant els cabals del
nucli de La Torreta, interceptant els col.lectors unitari i pluvials del C/ Josep Torelló, i el
col.lector unitari del C/ Granada, provinent del Polígon del Ramassar, a l’alçada del C/
Josep Torelló, quedant la xarxa dividida en dues a partir d’aquest punt. La primera
xarxa anirà des del C/ Granada aigües avall, agafant només aigües del C/ Bailèn,
Ramon y Cajal, Navarra , Dtor. Fleming, Ptge Florida i C/ Costa Brava. La segona xarxa
es connecta al col.lector en alta ( connexió existent), amb un alleugeridor de crescudes
intermig, amb dilució 1:5 abocant les aigües pluvials al Torrent.
Atès que el projecte reuneix tots els documents i requisits que exigeix la Llei 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS), aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny. Així mateix es compleix la normativa vigent sobre supressió
de barreres arquitectòniques prescrites pel decret 135/1995 de 24 de març de
desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques.
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal de data 21 de maig de 2.010.
De conformitat amb allò establert als articles 37 i següents del ROAS i 21.1 apartat o)
de la Llei de Bases del Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21
d’abril, i resolució d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació
de competències es proposa l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.PRIMER Aprovar inicialment el Projecte de sectorització de millora de la xarxa de
clavegueram del nucli urbà de La Torreta, redactat per Gesa S.L., amb un pressupost
d’execució per contracte de 72.769,84 € sense IVA
SEGON.SEGON.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua informe sobre el present projecte en
relació a les competències que té atribuïdes.
TERCER.TERCER.- Sol·licitar autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua per executar l’obra en
terreny de domini públic hidràulic.
QUART.QUART. Sol.licitar infome a les següents companyies referent a les
afectacions per l’execució de l’obra.
•
•
•
•
•

possibles

SOREA
ENDESA
ESTABANELL I PAHISA
GAS NATURAL
TELEFÒNICA

CINQUÈ.CINQUÈ.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de trenta dies,
mitjançant publicació de l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el DOGC, en el taulell d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de
més tirada de la província, i a la pàgina web municipal perquè es puguin formular
davant d’aquest Ajuntament les al·legacions que a dret convinguin.
SISÈ.SISÈ Un cop transcorregut el termini d’informació pública i sense que s’haguessin
presentat al·legacions, el projecte d’obra ordinària s’entendrà aprovat definitivament.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
19:40, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

El Secretari
acctal.

Vist i plau
L’alcalde
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