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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA
28 de gener de 2010.
2010. NÚMERO 2010/3.
2010/3.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata

A la Roca del Vallès, el dia 28 de gener de 2010, essent les 19:10 hores es reuneixen a
la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde, 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. Montserrat Justribó Parra.
Amb l’absència excusada del Sr. Albert Gil i Gutiérrez.
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 14 i 21 de gener
2.- Recurs de Reposició Modificació Llicència 49/06 STONE KLASS S.L.
3.- Resolució d'al.legacions i ratificació de l’adjudicació provisional obres arranjament i
canalització torrents SPR-3 Sta Agnès.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4.- Donar compte de la relació de factures per import de 330.604,95 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 1479/2009.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
5.- Atorgament Llicència obres 02/2009 Jaume Masip Polo
6.- Modificació llicència obres 16/07 a nom de Pilar Montaner Puig
7.- Denegació Exp. Obres 27/09 a nom de Can Cuana S.L.
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
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8.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 29/10, de 19 de gener, per mitjà de la qual es
fa una donació de 6.000 € al Fons Català de Cooperació amb destinació al projecte
2165 en resposta als efectes del terratrèmol d'Haití: fase de reconstrucció

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació actes dies 14 i 21 de gener
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local els
esborranys de les actes de les sessions de 14 de gener de 2010 ordinària, i la de data
21 de gener de 2010 extraordinària i urgent, els quals van estar adjuntats a la
convocatòria per a l’actual sessió, sense que cap del membres sol·liciti cap rectificació,
les actes resten aprovades per unanimitat de tots els assistents.
2. Recurs de Reposició Modificació Llicència 49/06 STONE KLASS S.L.
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 14/12/09 amb NRGE 9711/09 el Sr. Miquel Estapé Valls en
representació del Grup Municipal del PSC presenta recurs de reposició contra l’acord
de Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2009 per la qual s’aprova la
modificació de la llicència d’obres 49/06 formulada per Stone klass S.L. consistent en
canvis en la distribució de la planta soterrani i nova configuració de l’escala d’accés a
les plantes de distribució de l’habitatge de la parcel·la 10 UA-20 del C/ Torras i Bages.
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 21/01/10, part del qual
diu en la seva literalitat:
“.../... Al respecte cal indicar que la modificació aprovada és una legalització d’unes
obres realitzades en el marc d’una llicència d’obres legal atorgada segons expedient
d’obres majors 49/06.
Les obres ja estaven executades per això és una legalització, i per tant hem de tenir en
compte si en el moment d’executar-les s’ajustaven a normativa, perquè la fermesa de
la sentència, a que fa referència el Sr. Estapé, va ser rebuda per l’Ajuntament en data
30/04/08.
Revisat l’expedient d’obra major indicat es comprova que en data 17/10/07, arrel
d’una visita d’inspecció a l’obra per part dels tècnics municipals, l’estructura de la
construcció ja estava realitzada. L’objecte de la modificació afecta precisament
l’estructura, i per tant es conclou que les obres en aquella data ja estaven realitzades.
Per aquest motiu es considera que les obres es van executar en un moment en que
estaven emparades per la normativa aplicable i per tant és correcte atorgar la
modificació de la llicència. “

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

Atenent els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i de procediment administratiu comú.
Es proposa a la Junta de Govern Local, segons competència delegada d’acord amb la
resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de 2007, atenent l’article 54 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, l’adopció del següent acord:
PRIMER.PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Miquel Estapé Valls en
representació del Grup Municipal del PSC contra l’acord de Junta de Govern Local de
data 12 de novembre de 2009, pels motius indicats en la part expositiva.
SEGON.SEGON.- NOTIFICAR l’acord als interessats en l’expedient.

Abans de debatre i examinar el següent punt de l’ordre del dia, el regidor Sr. Jordi Fortí
Gurgui, s’absenta de la sessió per quan manifesta la seva voluntat d’abstenir-se per
motius de parentiu.

3. Resolució d’al·legacions i
ratificació de l’adjudicació provisional obres
arranjament i canalització torrents SPRSPR-3 Sta Agnès.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Per Acord de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2009 es va acordar
adjudicar provisionalment a BIGAS GRUP, SLU la contractació de les obres d’execució
del “Projecte de drenatge i arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 fins al riu
Mogent a Santa Agnès de Malanyanes” al municipi de la Roca del Vallès, per
procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació, i es va acordar la seva notificació i la publicació en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de la Roca , als efectes previstos en els articles 135 i 137
de la Llei de contractes del sector públic.
En data 22 de desembre de 2009 va tenir entrada en el Registre general d’aquest
Ajuntament el recurs de reposició interposat per l’empresa HIDROCANAL, SL, contra
l’acord d’adjudicació provisional del contracte, en el qual manifestava la seva
disconformitat amb la consideració de la seva oferta com desproporcionada i
denunciava l’incompliment previst a l’article 136.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre
de contractes del Servei Públic.
A la vista de l’esmentat recurs, per acord de la Junta de Govern de data 23 de
desembre de 2009 es van estimar parcialment les al·legacions en ell contingudes, en el
sentit que no s’havia seguit el procediment previst a l’article 136.3 de la LCSP,
desestimant la pretensió relativa a la inexistència de baixa desproporcionada en l’oferta
presentada per l’empresa recurrent, i es van retrotraure les actuacions al moment en
que es va produir el vici invalidant, suspenent-se l’execució de l’acte impugnat.
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Així mateix, es va concedir un termini de 10 hàbils a les empreses GRAIVA OBRES I
SERVEIS, SL, HIDROCANAL, SL i DECOBLOCK, SL perquè al·leguessin el que estimessin
oportú respecte a la declaració de desproporcionades de les seves ofertes.
En data 20 de gener de 2010 l’empresa DECOBLOCK, SL va presentar escrit
d’al·legacions en relació a la declaració de desproporcionada de la seva oferta, respecte
al qual l’enginyer municipal, en data 22 de gener de 2010, ha emès informe en el qual
manifesta literalment el següent:
“ L’empresa basa la justificació de la seva en els següents aspectes:
Disposen de mitjans propis per executar moviments de terres, demolicions, esculleres i
encofrats.
Disposen de descomptes en certs materials: acer (10%), prefabricats formigó (30%) i
transport (preu cost).
Disposa de mà d’obra pròpia.
Existència d’un amidament alt de l’acer en barres corrugades.
Donat l’alt nombre de participants al concurs amb baixes no tan fortes; donat que la
majoria de les empreses presentades també justificaven la disposició de mitjans i
personal propi; donat que la majoria d’empreses disposen de descomptes respecte als
preus PVP dels industrials; donat que la baixa presentada per l’empresa DECOBLOCK,
SL es troba per sota del 10% de la mitjana dels imports ofertats, per tant, considerantse baixa desproporcionada segons la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives
particulars.
El tècnic que subscriu proposa desestimar les al·legacions presentades per l’empresa
DECOBLOCK, SL.”
A la vista de tot l’exposat, de conformitat amb el que disposa l’article 136.4 de la LCSP
i donat 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 es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.Primer.- DESESTIMAR les allegacions contingudes en l’escrit l’allegacions presentat
per l’empresa DECOBLOCK, SL, a la vista de l’informe emès per l’enginyer municipal i
RATIFICAR la declaració de desproporcionada de la seva oferta.
Segon.Segon.- RATIFICAR l’adjudicació provisional del contracte de les obres d’execució del
“Projecte de drenatge i arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 fins al riu
Mogent a Santa Agnès de Malanyanes” a l’empresa BIGAS GRUP, SLU, per import de
324.698,11 euros de pressupost base, més 51.951,70 euros en concepte d’IVA (Import
total 376.649,80 euros) el qual s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs
econòmics administratius i tècnics particulars i segons l’oferta presentada per
l’adjudicatari en tant no contradiguin els expressats plecs.
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Tercer.Tercer.- Disposar a favor de BIGAS GRUP, SLU la quantia de 376.649,80 euros amb
càrrec a la partida 02 432 627 ”Col·lector SPR-3” del pressupost municipal.
Quart.Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors i
publicar-la al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els
articles 135 i 137 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Cinquè.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes escaients.
Finalitzat el present punt de l’ordre del dia el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui es
reincorpora a la sessió.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4. Donar compte de la relació de factures per import de 330.604,95 €,, aprovada
per Resolució
Resolució Alcaldia amb el núm 1479/2009.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 1479/09 per la que s’aprova la relació de factures
número F/2009/ 40 per import 330.604,95 €, 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 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos
ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 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
330.604,95 €..

núm. F/2009/ 40, per import de

VIST l’informe d’intervenció.
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RESOL:
PRIMER.PRIMER Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 215.049,04 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 115.555,91 euros amb càrrec a les partides pressupostàries
relacionades en el document adjunt.
TERCER.TERCER.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.
S’absenta de la sessió la Sra. Marta Pujol Armengol
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
5. ATORGAMENT LLICÈNCIA OBRES 02/2009 JAUME MASIP POLO
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 llicència d’obres majors de data 14 de gener de 2009 amb NRGE
289/09, formulada pel Sr. JAUME MASIP POLO, per a realitzar unes obres consistents
en reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar al Passatge Sant Antoni 9 de Santa
Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès), finca inscrita en el Registre de la Propietat
número 3 de Granollers, al Tom 2279, llibre 165 de La Roca, foli 76, finca número
1831.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l’àrea de
Territori.
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en
data 18 de gener de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es
sol·licita, 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:
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PRIMER.PRIMER ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, al Sr. JAIME MASIP POLO, per a realitzar unes obres
consistents en reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar al Passatge Sant Antoni 9
de Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès), finca inscrita en el Registre de la
Propietat número 3 de Granollers, al Tom 2279, llibre 165 de La Roca, foli 76, finca
número 1831.
SEGON.SEGON Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels béns i serveis públics
afectats s’ha de presentar en aquest Ajuntament una garantia econòmica de 1606,21
euros,
euros que serà retornada quan el tècnic responsable de l’obra certifiqui el final d’obres
i es constati per part dels Serveis Tècnics Municipals la idoneïtat en la reposició dels
béns i serveis públics que s’hagin vist afectats en l’execució de l’obra.
TERCER.TERCER En compliment d’allò establert al Decret 201/94 regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001 i a l’Ordenança
Municipal de runes, s’ha d’acreditar davant de l’Ajuntament, signat per un gestor
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 213,36 euros.
euros
QUART.QUART Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:

ICIO (OF 3)
=
1.759,25 €
Taxa Llicència (OF 6) =
194,07 €
TOTAL

=

1.953.32 €

CINQUÈ.CINQUÈ CONDICIONS PARTICULARS a la llicència atenent les previsions de l’article
237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, i l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en dat 18/01/2010:
En cas de construcció de la tanca a vial adaptada a la nova alineació, cal ajustar-se a
allò establert a l’article 399 del PGOU de la Roca del Vallès, i que es transcriu a
continuació:

“La altura máxima de las cercas opacas será en el linde del vial de 0.60 m i en los
demás lindes de 1.80 m medidos desde la cota natural del terreno en cada punto del
linde. No se permitirá incrementar la altura de las cercas opacas con instalaciones tipo
frontones o similares.”
Per tal d’obtenir la finca de referència la condició de solar ha d’urbanitzar la part que
cedeix a l’Ajuntament, així com la part del reajustament d’alineacions, a tal efecte ha
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de dipositar una garantia de 730,80 € corresponent al 12% del pressupost de les obres
d’urbanització, amb caràcter previ a l’inici de les obres.
S’ha de formalitzar la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys d’acord amb l’alineació
del planejament.
El promotor s’ha compromès a no utilitzar l’edificació fins l’acabament de les obres
d’urbanització, que atorgaran als terrenys la condició de solar.
SISÈ.SISÈ.- Si hi haguessin modificacions a l’obra, aquestes no han de transgredir les
condicions de la llicència atorgada, i han de ser notificades i aprovades per
l’Ajuntament abans d’efectuar-les.

Abans de debatre i votar el següent punt de l’ordre del dia, l’Alcalde Rafael Ros
Penedo, s’absenta de la sessió per quan manifesta la seva voluntat d’abstenir-se per
motius d’interès personal, passant a presidir la sessió el Sr. Manuel Alvarez Herrera 2on
Tinent d’Alcalde.
6. Modificació llicència obres 16/07 a nom de Pilar Montaner Puig
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 11/01/10 número de registre d’entrada 0115/10,
formulada per Pilar Montaner Puig, per a la modificació de la llicència d’obres
16/07 de la planta segona, segons queda palès en els plànols adjunts de l’edifici
del C/ de Dalt 41, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26
Juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a
l’expedient en data 13/01/10 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització
dels quals es sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística
reguladora.
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per
part de l'Àrea d'Urbanisme;
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local,
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia de data 22 de
gener de 2010, atenent l’article 28 de la LLei 30/1992 de 26 de novembre , de
règim jurídic i procediment administratiu comú.
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PRIMER.PRIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 16/07 de la planta
segona, segons queda palès en els plànols adjunts de l’edifici del C/ de Dalt 41,
dins d’aquest terme municipal, d’acord amb l’indicat en la part expositiva de
l’informe.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.)
Taxa llicència

194,07

€

Total

194,07

€

Finalitzat el present punt de l’ordre del dia l’alcalde Sr. Rafael Ros Penedo es
reincorpora a la sessió.
7. Denegació Exp. Obres 27/09 a nom de Can Cuana S.L.
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 07-12-09 i núm. de reg. ent. 9.565/09, en relació la llicència
d'obres nº 27/09, formulada per Can Cuana S.L. on sol.licita llicència per a construcció
de 12 habitatges i aparcaments al Sector SPR-4 de “ Les Hortes”, dins d’aquest terme
municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Segons l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en data 10 de desembre de 2009 el
qual diu en la seva literalitat:
“La Direcció General d’Urbanisme, en data 03/12/09 i NRE 9497, tramet còpia de la
publicació al DOCG de la resolució del director general d’Urbanisme, en què es disposa
el compliment de la sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm.
56/05 interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
que va aprovar definitivament la MPPGOU del sector SPR-4 les Hortes i terrenys
annexes de la Roca del Vallès.
En aquesta, s’acorda la nullitat dels actes d’aprovació provisional i definitiva de la
figura de planejament impugnada (MPPGOU del sector SPR-4 les Hortes i terrenys
annexes de la Roca del Vallès) aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 14 de juliol de 2004.
L’article 110.1. del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei
d’Urbanisme, estableix que l’execució urbanística és el conjunt de procediments
establerts per a la transformació de l’ús del sòl, i especialment per a la urbanització
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d’aquest, d’acord amb el planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic
aplicable a cada classe de sòl. L’edificació dels solars resultants de les actuacions
d’execució, constitueix la fase de culminació del procés.
L’article 110.2. del Decret Legislatiu 1/2005 estableix que l’execució del planejament
urbanístic requereix l’aprovació de l'instrument més detallat que sigui exigible segons
la classe de sòl de què es tracti.
Com a conseqüència de la sentència, el planejament del sector ha perdut executivitat
(Pla parcial del sector SPR-4 “Les Hortes” - aprovat definitivament per la CTUB en sessió
de 2 de març de 2006 - , el projecte de reparcellació, projecte d’urbanització bàsica i
projecte d’urbanització complementària - aprovats definitivament per la Junta de
Govern en dates 26/10/06, 06/07/06 i 14/04/07 respectivament -).
Per aquests motius no concorren les condicions establertes en la legislació urbanística
per atorgar llicència d’obres.”
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:
PRIMER.PRIMER.- DENEGAR llicència urbanística municipal d’obres a Can Cuana S.L., per a
construcció de 12 habitatges i aparcaments al Sector SPR-4 “Les Hortes”, pels motius
indicats en la part expositiva.
SEGON.SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa corresponent a La denegació de llicència:
( Ordenança Fiscal núm.6 art.6 epf. 3er.)
Taxa Denegació Llicència = 1.052,15 €
TERCER.TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
8. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 29/10, de 19 de gener, per mitjà de la
qual es fa una donació de 6.000 € al Fons Català de Cooperació amb destinació
destinació
al projecte 2165 en resposta als efectes del terratrèmol
terratrèmol d'Haití: fase de
reconstrucció
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 29 /10, de data
19 de gener de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:
“El dia 12 de gener de 2010 un terratrèmol va sacsejar Haití i va ocasionar nombroses
pèrdues humanes i materials a diferents ciutats del país. L’epicentre del sisme, situat al
sud-oest de la capital, Port-au-Prince, va arribar a 7,3 graus en l’escala Richter i va ser
un dels més forts que es recorden a la zona del Carib. Les conseqüències han estat
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devastadores, tal com s’ha pogut comprovar ens els diferents mitjans de comunicació
al llarg d’aquests dies. Cal afegir que la població d’Haití ja es trobava des de fa temps
en una situació molt vulnerable i sota els efectes d’una greu crisi socioeconòmica.
Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català de Cooperació ha posat en marxa una
campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de
donar suport als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb
l’acompanyament de la cooperació internacional i, és per tot això, que el Fons Català
ha fet una crida als ajuntament i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest
procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.
Atès que l’atorgament de subvencions és una competència delegada en la Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament,
mitjançant Decret 836/07 de data 6 de juliol de 2007, publicades al BOP de Barcelona
número 187, de data 6 d’agost de 2007, publicat al BOP de Barcelona número 187, de
data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de la
competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Donada l’emergència d’aquesta tramitació, d’acord amb l’article 21.k) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, es proposa l’aprovació de la donació mitjançant Resolució
d’Alcaldia a ratificar en la propera Junta de Govern Local que se celebri.
És per tot això que aquesta Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves atribucions,
RESOL:
RESOL
Primer.Primer.- Realitzar una donació de 6.000 € al Fons Català de Cooperació per
transferència bancària al compte que aquesta entitat té obert a la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona número 2100-3200-96-2500029627, amb destinació al projecte
2165. Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció, amb càrrec a la
partida pressupostària 14 460 489 “Solidaritat amb el tercer món 1%” del pressupost
del 2010.
Segon.Segon.- Complimentar el Full de Compromís del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i retornar-lo al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament NIF
G-17125832, Via Laietana, 33 9è. 2a. – 08003 Barcelona.
Tercer.Tercer.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
comunicar-lo a la Intervenció municipal.
Quart.Quart.- Ratificar aquesta Resolució en la propera 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, publicat al BOP de Barcelona número 187,
de data 6 d’agost de 2007.
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Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de la
competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre..
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 29 /10, de data 19 de gener de 2010,
anteriorment transcrita.
SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els interessats.
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 20:10,
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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