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08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
genisci@laroca.cat
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ACTA DE LA EXTRAORDINARIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REALITZADA EL DIA 5 d'agost de 2010.
2010. NÚMERO 2010/20.
2010/20.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata

A la Roca del Vallès, el dia 5 d'agost de 2010, essent les 12:45 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, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Montserrat
Ametller i Viñamata, assistits per mi la secretària acctal, Sra. Almudena Naranjo
Milrado.
Havent excusat la seva absència el Sr. Manuel Alvarez Herrera.
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.- Ratificació del caràcter urgent de la sessió
2.- Adjudicació provisional del contracte per al servei de recollida, acollida i
assistència d'animals domèstics de companyia abandonats o perduts i animals
salvatges urbans o fertis a la via pública i d'auxili en actuacions judicials o de
cossos de seguretat en totes aquelles intervencions en les que estiguin
implicades aquestes categories d'animals.
3.- Esmena d'error material en la licitació de l'execució de les obres
corresponents al "Projecte d'escola bressol de la Torreta"
4.- Esmena d'error material en la licitació de l'execució de les obres
corresponents al "Projecte de reforma i ampliació del centre cívic i nau
polivalent de Santa Agnès de Malanyanes "
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
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5.- Donar compte de la relació de factures d'import 349.795,29 euros, aprovat
per Resolució Alcaldia amb el núm 942/2010.
6.- Aprovació fallits de l'ORGT.
7.- Aprovació certificació 1 PIEDRA NATURAL LEIRO FEOLS 2010
8.- Aprovació Certificació 1 FEOLS Santa Agnès
9.- Aprovació certificació 3 del drenatge i arranjament del torrent SPR3
10.- Aprovació acta de preus contradictoris núm. 3 corresponent a les obres del
Parc Fluvial del Mogent, Tram Subestació elèctrica
11.- Modificació preus públics escola de música
12.- Aprovar factura feines neteja desembre 2009 a nom de Limasa per import
de 24.702,93 €.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
13.- Aprovació Projecte executiu obres 283/04 C/ dels Oms 18-58 (num.
parells) SPR-3
14.- Aprovació inicial estudi detall parcel.la d'equipaments E2 Pol. Vallderiolf

1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió
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 de la
convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes relacionats en
l’ordre del dia que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària,
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació.

2. Adjudicació provisional del contracte per al servei de recollida, acollida i
assistència d'animals domèstics de companyia abandonats
abandonats o perduts i
animals salvatges urbans o fertiu
fertius a la via pública i d'auxili en actuacions
judicials o de cossos de seguretat en totes aquelles intervencions en les
que estiguin implicades aquestes categories d'animals.
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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.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 23 de juny de 2010, va
aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei de recollida, acollida i
assistència d’animals domèstics de companyia abandonats o perduts i animals salvatges
urbans o ferits a la via pública i d’auxili a actuacions judicials o de Cossos de seguretat
en totes aquelles intervencions en les que estiguin implicades aquestes categories
d’animals; acordant així mateix l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària i varis criteris d’adjudicació; i es va convocar la licitació
corresponent.
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al Butlletí oficial de la província de
Barcelona de 12 de juliol de 2010 i en el perfil del contractant municipal en data 6 de
juliol de 2010.
Vist que s’han celebrat les Meses de contractació per a la qualificació de la
documentació administrativa i per a l’obertura de la documentació continguda en el
sobre número dos, havent estat admès l’únic licitador presentat en tant que la
documentació presentada s’ajustava al que es sollicitava al Plec de clàusules
administratives particulars.
Atès que en data 4 d’agost de 2010 es va reunir la Mesa de contractació per a
procedir a l’obertura del sobre número 3 i efectuar proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació, amb el resultat següent:

“...En conseqüència, la Mesa de contractació, per majoria, acorda proposar a l’òrgan
de contractació competent que efectuï adjudicació provisional del contracte del servei
de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia, abandonats o
perduts i animals salvatges urbans o ferits a la via pública i d’auxili en actuacions
judicials o de cossos de seguretat en totes aquells intervencions en les que estiguin
implicades aquestes categories d’animals a favor de FUNDACIÓ DAINA PER LA
DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA,
NATURA amb CIF núm. G65327553, per l’import de
138.000,00 euros de pressupost base més 24.840,00 euros corresponents a l’Impost
del Valor Afegit (Total: 162.840,00 euros).”
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient administratiu,
i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 135.3
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist el que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist 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, ja que l’import de la contractació supera la
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quantitat de 60.101,21 euros i no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
d’aquest Ajuntament ni la quantita de 6.010.121,04 euros.
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següents,

ACORDS
Primer.Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la
prestació del servei de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de
companyia abandonats o perduts i animals salvatges urbans o ferits a la via pública i
d’auxili a actuacions judicials o de Cossos de seguretat en totes aquelles intervencions
en les que estiguin implicades aquestes categories d’animals a l’entitat FUNDACIÓ
DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA, amb CIF núm. G65327553, per
l’import de 138.000,00 euros de pressupost base més 24.840,00 euros corresponents a
l’Impost del Valor Afegit (Total: 162.840,00 euros); el qual s’executarà d’acord amb el
contingut dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars
d’aplicació, i segons l’oferta presentada per l’adjudicatari en tant no contradigui els
expressats plecs.
Segon.Segon.- Disposar a favor de FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA
NATURA la quantia corresponent a l’import d’adjudicació per a l’anualitat 2010, a
càrrec de la partida pressupostària 03.130.22709 “Servei de recollida d’animals” del
pressupost municipal aprovat per la present anualitat.
Tercer.Tercer Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de licitadors, a
la Intervenció municipal, a l’Àrea municipal corresponent i publicar-la en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei
de contractes del sector públic.
Quart.Quart.- Requerir a l’adjudicatari provisional, perquè dins dels deu (10) dies hàbils
següents al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del
contractant, constituexi a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva per import de
6.900,00 euros, així com perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
la resta de documentació establerta als plecs, si escau.

3. Esmena d'error material en la licitació de l'execució de les obres
corresponents al "Projecte d'escola bressol 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 que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el proppassat 22 de
juliol de 2010, es va aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert,
tramitació urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució
del Projecte d’escola bressol de la Torreta; es van aprovar els plecs de clàusules
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administratives particulars i de prescripcions tècniques; i es va convocar la
corresponent licitació.
Atès que l’anunci de licitació s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 5 d’agost de 2010 i en el Perfil del contractant municipal en data 2
d’agost de 2010.
Vist que en data 3 d’agost l’Arquitecte tècnic municipal ha emès informe, amb el
contingut literal següent:

“En el plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Condicions Administratives
Particulars que regulen la licitació de l’obra del projecte Escola Bressol “La Torreta”
carrer Canàries cantonada Carrer Navarra, La Torreta, La Roca del Vallès, aprovats per
la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2010, s’indicava,
com a classificació exigible la següent:
Grup
C
I

Subgrup
Complet
Complet

Categoria
D
C

Revisada la classificació aprovada, es comprova que es va produir un error de
transcripció respecte a l’informe del tècnic redactor del projecte i es denota que
impossibilita la presentació d’ofertes per part dels licitadors.
Vist el fet anterior, i d’acord amb l’informe del tècnic redactor del projecte, del qual
s’adjunta còpia, es proposa una correcció de la classificació exigible i es demana que
s’aprovi la següent classificació:
Grup
C
I

Subgrup
Complet
8

Categoria
D
C

El què us comuniquem pel vostre coneixement i efectes.”
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
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Primer.
Primer.r.- Esmenar l’error material existent en la licitació del contracte per a l’execució
de les obres del Projecte d’escola bressol de la Torreta en el sentit següent:
-

En el plec de clàusules administratives particulars, clàusula 13, lletra A) número
5 on diu:
Grup
C
I

Subgrup
Complet
Complet

Categoria
D
C

Ha de dir
Grup
C
I

-

Subgrup
Complet
8

Categoria
D
C

En el Plec de prescripcions tècniques, clàusula 2, on diu:
Grup
C
I

Subgrup
Complet
Complet

Categoria
D
C

Ha de dir
Grup
C
I

Subgrup
Complet
8

Categoria
D
C

Segon.Segon.- Publicar l’anunci de l’esmena en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant tot indicant que en el termini de tretze dies naturals a
comptar a partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província
d’aquest anunci els interessats podran presentar les proposicions que considerin
pertinents.
Tercer.Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
Quart.Quart.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

4. Esmena d'error material en la licitació de l'execució de les obres
corresponents al "Projecte de reforma i ampliació del centre cívic i nau
polivalent de Santa Agnès de
de Malanyanes "
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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.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el proppassat 22 de
juliol de 2010, es va aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert,
tramitació urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució
del Projecte de reforma i ampliació del centre cívic i nau polivalent de Santa Agnès de
Malanyanes; es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques; i es va convocar la corresponent licitació.
Atès que l’anunci de licitació s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 5 d’agost de 2010 i en el Perfil del contractant municipal en data 2
d’agost de 2010.
Vist que en data 3 d’agost l’Arquitecte tècnic municipal ha emès informe, amb el
contingut literal següent:

“En el plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Condicions Administratives
Particulars que regulen la licitació de l’obra de reforma i ampliació del Centre Cívic i
nau polivalent a Santa Agnès de Malanyanes, aprovats per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 22 de juliol de 2010, s’indicava, com a classificació exigible la
següent:
Grup
C
J

Subgrup
Complet
Complet

Categoria
C
B

Revisada la classificació aprovada, es comprova que es va produir un error de
transcripció respecte a l’informe del tècnic redactor del projecte i es denota que
impossibilita la presentació d’ofertes per part dels licitadors.
Vist el fet anterior, i d’acord amb l’informe del tècnic redactor del projecte, del qual
s’adjunta còpia, es proposa una correcció de la classificació exigible i es demana que
s’aprovi la següent classificació:
Grup
C
J

Subgrup
Complet
2

Categoria
C
B

El què us comuniquem pel vostre coneixement i efectes.”
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Esmenar l’error material existent en la licitació del contracte per a l’execució
de les obres del Projecte de reforma i ampliació del centre cívic i nau polivalent de
Santa Agnès de Malanyanes en el sentit següent:
-

En el plec de clàusules administratives particulars, clàusula 13, lletra A) número
5 on diu:
Grup
C
J

Subgrup
Complet
Complet

Categoria
C
B

Subgrup
Complet
2

Categoria
C
B

Ha de dir:
Grup
C
J
-

En el Plec de prescripcions tècniques, clàusula 2, on diu:
Grup
C
J

Subgrup
Complet
Complet

Categoria
C
B

Subgrup
Complet
2

Categoria
C
B

Ha de dir:
Grup
C
J

Segon.Segon.- Publicar l’anunci de l’esmena en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant tot indicant que en el termini de tretze dies naturals a
comptar a partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província
d’aquest anunci els interessats podran presentar les proposicions que considerin
pertinents.
Tercer.Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
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Quart.Quart.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
5. Donar compte de la relació de factures d'import 349.795,29 euros,
aprovat per Resolució Alcaldia amb el núm 942/2010.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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/2010/25
F/2010/25,
25 per un import de
349.795,29 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions
RESOL :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 126.027,34 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 223.767,34 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
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TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

6. Aprovació fallits de l'ORGT.
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 l’Organisme de Gestió Tributària, Oficina de la Roca del Vallès, ens ha fet arribar
una proposta de crèdits incobrables números 10069-10070-10071-10073-10074-10075,
amb registre d’entrada 5791 de 28 de juliol de 2010, que s’han intentat cobrar per la via
executiva i l’embarg, però els hi ha estat impossible fer-ho.
La relació 10069 s’inicia per Besanr Nabil i finalitza per Xaudiera Barbalos, Pere, per
deutes d’import acumulat inferior a 60 euros, per import total de 1.012,00 euros.
La relació 10070 s’inicia per Aragón González, Manel i finalitza per Trigos Trimiño, Rafael,
per deutes d’import acumulat comprès entre 60 i 300 euros, per import total de 4.363,92
euros.
La relació 10071, de persones físiques, s’inicia per Banalcazar Cedeño, Miguel Eduardo i
finalitza per Tijeras Pérez, Antonio, per deutes superiors a 300 euros, per import total de
4.436,88 euros.
La relació 10073, de persones jurídiques, contra el deutor Club Laser SCP, per deutes
superiors a 300 euros, per import de 481,31 euros.
La relació 10074 de fallits per referència inferiors a 300 euros, per import total de
1.259,64 euros.
La relació 10075 de fallits per referència superiors a 300 euros, per import total de 324,52
euros.
Adjunt a les relacions de deutors remeses per l’ORGT dels que se’n desconeixen béns
embargables o la insuficiència dels mateixos, consta la tramitació realitzada en relació a
aquests rebuts. Atès que l’ORGT sol·licita que es prengui l’acord de donar de baixa
aquests rebuts com a crèdits incobrables als efectes de la seva baixa en comptes, per
haver resultat fallits els obligats al pagament, segons allò que disposa l’article 62 del
Reglament General de Recaptació.
Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com el
desconeixement de possibles responsables solidaris o subsidiaris i s’han seguit els criteris
de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es respecta el principi de
proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per a la seva realització, així
com el principi d’economia i eficàcia administrativa.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
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PRIMER.PRIMER Aprovar donar de baixa com a crèdits Incobrables per ésser rebuts fallits les
relacions amb el següent detall:
-

-

-

-

la relació de l’ORGT número 10069 de 77 rebuts, per un import total de 1.012,00
euros que s’inicia per Besanr Nabil i finalitza per Xaudiera Barbalos, Pere, per
deutes d’import acumulat inferior a 60 euros.
la relació de l’ORGT número 10070 de 82 rebuts, per un import total de 4.363,92
euros que s’inicia per Aragón González, Manel i finalitza per Trigos Trimiño,
Rafael, per deutes d’import acumulat comprès entre 60 i 300 euros.
la relació de l’ORGT número 10071 de 41 rebuts, per un import total de 4.436,68
euros que s’inicia per Banalcazar Cedeño, Miguel Eduardo i finalitza per Tijeras
Pérez, Antonio, per deutes superiors a 300 euros.
la relació de l’ORGT número 10073 de 4 rebuts, per un import total de 481,31
euros que contra el deutor Club Laser SCP, per deutes superiors a 300 euros.
la relació de l’ORGT número 10074 de fallits per referència inferiors a 300 euros,
per import total de 1.259,64 euros.
la relació de l’ORGT número 10075 de fallits per referència superiors a 300 euros,
per import total de 324,52 euros.

SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i a l’ORGT.
La Roca del Vallès, a 2 d’agost de 2010.

7. Aprovació certificació 1 - FEOLS - empresa PIEDRA NATURAL LEIRO,
obres incloses en el projecte d'acondicionament
d'acondicionament d'accès adaptat, constr.
pistes de petanca i cobriment grades camp de futbol 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.
VISTA
VISTA la certificació número 1, a nom de l’empresa PIEDRA NATURAL LEIRO, SA, amb
NIF A-08192338, corresponent a les obres incloses en el Projecte d’acondicionament
d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de les grades del camp
de futbol de La Torreta, realitzades el mes de juliol de 2010 per import de 82.338,57
euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.62201, Petanca i Camp de futbol La Torreta, 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 1, a nom de l’empresa PIEDRA NATURAL
LEIRO, SA, amb NIF A-08192338, corresponent a les obres incloses en el Projecte
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de
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les grades del camp de futbol de La Torreta, realitzades el mes de juliol de 2010 per
import de 82.338,57 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

8. Aprovació Certificació 11- FEOLS - empresa AGLOMERATS GIRONA SA,
corresponent a obres incloses projecte millora de l'accessibilitat
l'accessibilitat i
peatonalització centre urbà 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 1, a nom de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb
NIF A-17207168, corresponent a les obres incloses en el Projecte de millora de
l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes,
realitzades el mes de juliol de 2010 per import de 116.545,51 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.62203, Centre Urbà Santa Agnès de Malanyanes, 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 1, a nom de l’empresa AGLOMERATS GIRONA,
SA, amb NIF A-17207168, corresponent a les obres incloses en el Projecte de millora
de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes,
realitzades el mes de juliol de 2010 per import de 116.545,51 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

9. Aprovació certificació 3
- FEOLS - empresa BIGAS GRUP SLU,
corresponent a obres incloses en el projecte de drenatge i arranjament
d'un torrent des del sector SPR3 fins el riu Mogent 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 3, a nom de l’empresa BIGAS GRUP SLU, amb CIF
B61826392, corresponent a les obres realitzades el mes de juliol de 2010, i referides al
Projecte d’obra de drenatge i arrangament d’un torrent des del Sector SPR3 fins el riu
Mogent a Santa Agnès de Malanyanes per import de 310.145,47 euros.
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ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària,
02.161.62701, Col·lector SPR-3, inclosa en el Pressupost per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 2, a nom de l’empresa BIGAS GRUP SLU, amb
CIF B61826392, corresponent a les obres realitzades el mes de juliol de 2010, i
referides al Projecte d’obra de drenatge i arrangament d’un torrent des del Sector SPR3
fins el riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes per import de 310.145,47 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

10. Aprovació acta de preus contradictoris núm. 3 corresponent a les obres
del Parc Fluvial del Mogent, Tram Subestació elèctrica
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Amb data 28 de juliol de 2010 i número de registre d’entrada 5798, la direcció
facultativa de les obres va presentar acta de preus contradictoris, adjuntant-se relació
unitària dels mateixos, així com la seva justificació, corresponent al projecte Parc Fluvial
del Mogent, tram subestació elèctrica.
De conformitat amb l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només
podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a
causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient.
De conformitat amb l’article 217, són obligatòries per al contractista les modificacions
del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix l’article 202,
produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una
classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el
contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu la lletra e) de l’article
220. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret a reclamar cap
indemnització.
Vista l’acta de preus contradictoris signada pels Directors del contracte i el representant
de la empresa contractista, on es descriuen els preus contradictoris per les obres del
Parc Fluvial del Mogent, Tram subestació elèctrica.
Vist l’informe emès per els Serveis Tècnics Municipals, referit a l’acta de preus nº3
contradictoris corresponents a l’obra Parc Fluvial del Mogent, tram subestació elèctrica.
Vist que els tècnics que subscriuen, informen favorablement sobre l’acta de Preus
contradictoris nº3, presentat i aprovat per la direcció facultativa de les obres.
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Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :

PRIMER.PRIMER.- APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 3 corresponent a les obres del
Parc Fluvial del Mogent, Tram Subestació elèctrica.
SEGON.SEGON COMUNICAR el present acord als Serveis Tècnics Municipals

11. Modificació preus públics escola de música
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 ha variat el cost de la prestació d’alguns serveis de competència municipal,
des de l’Àrea de Serveis Personals d’aquest Ajuntament es proposa modificar els preus
públics de l’escola de música municipal per al curs escolar 2010/2011.
Vist l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics per a la
prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, pel qual es
delega per part del Ple en la Junta de Govern la competència per modificar els preus
públics o establir-n’hi de nous, d’acord amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per a
la prestació de serveis i realització d’activitats de competència municipal.
Vist l’informe de la Tècnica d’Educació.
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Modificar els imports de l’apartat IV “Escola de Música” de l’article 4 de
l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus públics per a la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència municipal, d’acord amb el detall següent:
“Escola
Escola Municipal de Música
El curs començarà al setembre i finalitzarà al juny.
Les quotes són les següents:
CURS
Matrícula

45 euros
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Nivell iniciació

40 euros/mes

Nivell elemental

81 euros/mes

Jove fins a 18 anys

60 euros/mes

*La quota tindrà una bonificació del 10% a partir del segon germà

EMúsica: L’Ajuntament subvencionarà les quotes a les famílies que reuneixin les
condicions següents:
Família nombrosa o monoparental: 10%
Germans escolaritzats al mateix centre: 10%”
SEGON.SEGON Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER.TERCER.- Publicar l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.
QUART.QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu, un cop
transcorregut el període d’exposició pública.
CINQUÈCINQUÈ-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament.

12. Aprovar factura feines neteja desembre
import de 24.702,93 €..

2009 a nom de Limasa per

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
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l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 18 de les Bases d’execució del Pressupost 2010
correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses derivades de contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos
ordinaris.
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 preveu que el
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentada corresponents a l’exercici de 2009 amb el núm.
F/2010/26
F/2010/26 de proposta per Junta , per un import de 24.702,93 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 24.702,93 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.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
13. Aprovació Projecte executiu obres 283/04 C/ dels Oms 1818-58 (num.
parells) SPRSPR-3
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 l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 16/12/04, on
condicionava la llicència d’obres núm. 283/04, incoada per Med Santa Agnes S.L. per
les obres de construcció de 21 habitatges agrupats al C/ dels Oms, a la presentació del
Projecte Executiu.
Vistes les instàncies presentades en data 13/02/06 amb NRGE 1091/06 i en data
10/06/10 amb NRGE 4159/10 on presenta el projecte executiu i les modificacions
d’aquest respecte al projecte bàsic mitjançant el qual es va aprovar la llicència d’obres.
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Vist l’informe favorable per part de l’arquitecta l’Arquitecta Municipal, emès en data
03/08/10 referent al projecte executiu i la documentació de modificació aportada.
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:

Únic.- Aprovar el projecte executiu amb les modificacions dels ajustos de les cotes de
referència de les plantes baixes per a una millor adaptació del terreny del projecte, de
la llicència d’obres 283/04 per a 21 habitatges al C/ dels Oms , dins d’aquest terme
municipal.

14. Aprovació inicial estudi detall parcel.la d'equipaments E2 Pol. Vallderiolf
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 30 de juliol de 2010 per part de la Direcció General de Prevenció i
Extinció d’Incendis del Departament d’Interior de la Generalitat es presenta l’Estudi de
Detall de la parcel.la E2 d’equipaments del Polígon Industrial de Vallderiolf, dins
d’aquest terme municipal
Atès que pel desenvolupament de l’àmbit SPI-1 es va formular i tramitar el Pla parcial
del Polígon Industrial de Vallderiolf, que va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 9 de desembre de 1998, i publicat en el DOGC núm. 5016 de
data 26 de novembre de 2007 i Projecte de Compensació del Pla parcial de Vallderiolf,
aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de data
19/06/2002.
Atès que el Pla parcial estableix a la seva normativa, art. 10, la possibilitat de formulació
d’Estudis de Detall amb caràcter optatiu al sector de planejament, amb les finalitat
establertes a l’art. 26 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria d’urbanisme.
Vist que l’objecte de l’Estudi de Detall és l’ordenació dels volums d’edificació de la
parcella E2, segons Projecte de Compensació del Pla parcial de Vallderiolf aprovat
definitivament per acord de la Comissió de Govern en sessió de data 19/06/2002.
Vist que segons el Projecte de Compensació a la parcella E2 li correspon una superfície
de 9.611 m2, i està qualificada amb la Clau E, sistema d’equipament públic.
Atès que l’Estudi de Detall presentat defineix les cotes de referència de planta baixa per
la manca de definició d’aquests paràmetres en el planejament derivat vigent i concreta
l’ordenació dels volums.
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Atès que l’Estudi de Detall conté memòria justificativa, normativa i plànols d’informació
i d’ordenació.
Vist l’informe tècnic i jurídic emès en data 31 de juliol de 2010, en sentit favorable al
contingut de la proposta d’Estudi de Detall
De conformitat amb allò establert a la disposició transitòria novena del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, articles 66 i 64 del
decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 21.1 apartat j) de la Llei de Bases del
Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i resolució
d’Alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències,
es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.Primer.- Aprovar inicialment l’Estudi de Detall de la parcella d’equipaments E2, del
Polígon industrial Vallderiolf del polígon industrial Vallderiolf a la Roca del Vallès,
formulat per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis del Departament
d’Interior, i redactat per l’arquitecte Pere Joan Ravellat Mira.
Segon.Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de 15 dies,
mitjançant publicació de l’acord d’aprovació inicial, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es puguin
formular davant d’aquest Ajuntament les allegacions que a dret convinguin.
Tercer.Tercer.- Notificar individualment el present acord als interessats, a fi i efecte de
comparèixer a l’expedient i de presentar les allegacions i informes que es considerin
oportuns.
Quart.Quart.- Condicionar l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall a la presentació de la
documentació que tot seguit s’esmenta:
- Incorporar al Quadre de Dades Urbanístiques, que consta a la Memòria Descriptiva
del document, l’edificabilitat neta màxima i la data correcta de l’aprovació definitiva
del PGOU.
- Cal presentar el plànol 2 Límit de la Parcella, ajustant els límits a la de la parcella E2
segons plànol 7 Cessions Públiques i Adjudicacions del Projecte de Compensació del
Pla parcial de Vallderiolf.
- El grafisme corresponent a la CRPB dels plànols 5, 6, 7 i 8 de seccions caldrà que
s’ajusti als nivells topogràfics i plataformes previstos al plànol 4 Planta Ordenació.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
13:25, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària
Acctal.

Vist i plau
L’alcalde
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