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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 8 de juliol de 2010.
2010. NÚMERO 2010/17.
2010/17.

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 8 de juliol de 2010, essent les 17:00 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, assistits per mi el secretari acctal Robert Roca i
Parés.
Havent escusat la seva absència el sr. Albert Gil 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 acta dia 23 de juny de 2010.
2.- Aprovació bases i convocatòria de una plaça interina de conserge
3.- Aprovació de bases i convocatòria de una plaça interina de Tècnic/a de cultura
4.- Adhesió de l'Ajuntament de la Roca del Vallès a l'acord marc del subministrament
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel
consorci Català pel Desenvolupament Local.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
5.- Donar compte de la relació de factures per import de 149.607,07 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 724/2010.
6.- Modificació preus públics activitats esportives.
7.- Modificació preu públic activitat ioga i gimnàstica
8.- Modificació preus públics escola bressol.
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ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
AMBIENT
9.- Llicència exp. obres majors 1/10 a nom de Núria Ruiz Fernández, per la construcció
de garatge semisoterrat i ampliació de terrassa en edifici alïllat al carrer Vallès, 2.
10.- Exp. Obres 16/09 a nom de Juan Manuel Morales per a obres de construcció d'un
habitatge unifamilair amb garatge al C/ Maresme 2A
11.- Ratifiació per la Junta de Govern de l'acord d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut
de les obres d'accessibilitat de l'escola Pilar Mestre, per Resolució d'Alcaldia de data 30
de juny de 2010.
12.- Pròrroga llicència obres 47/06 al C/ Ruta Prehistòrica 22 a nom de Mª del MAr
Alcaraz
13.- Pròrroga exp. obres 4/07 al C/ pedra de les Orenetes 13 a nom de Laura Aguilera
Aladid
14.- Aprovació Pla Seguretat i Salut de les obres del Projecte de Millora d'accessibilitat i
Peatonalització del Centre Urbà de Sta Agnès
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
15.- Aprovació del contingut i la signatura del Conveni específic de col.laboració entre
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Roca del Vallès, per a la realització i
manteniment del mapa de patrimoni cultural del terme municipal de la Roca del Vallès,
dins el Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
16.- Acceptació ajut econòmic de 2.409 Euros atorgat per la Diputació de Barcelona
pel Programa complementari "suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles
bressol municipals" 2010.
17.- Acceptació subvenció de 21.000 euros atorgada pel Departament d'Educació per
l'Escola Municipal de Música
18.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 699/10, de 17 de juny, que atorga beques per
un import 2.121, 68 euros a infants, nois i noies del municipi en edat escolar.
19.- Ratificació Resolució Alcaldia 774/10, de 28 de juny de 2010, per mitjà de la qual
s'aprova la pròrroga forçosa de la concessió administrativa de la gestió del servei públic
d'escola municipal de música de la Roca del Vallès amb l'empresa Musicaresma, SL

Assumptes sobrevinguts

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
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1. Aprovació acta dia 23 de juny de 2010.

Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de juny de 2010, el qual va estar
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres
sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat amb l’abstenció
de la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata ja que no va assistir a la
mateixa.

2. Aprovació bases i convocatòria de una plaça interina de conserge
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 quedat vacant una plaça de conserge en la plantilla d’aquest
Ajuntament, i per aquesta raó queda afectada l’àrea, així com els serveis que es
donen, essent necessària la provisió interina d’aquesta plaça per poder afrontar
adequadament les tasques.
Vist el que disposa l’article 10 i 11 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
L’article 291.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el
personal interí serà seleccionat mitjançant convocatòria i pel sistema de
concurs, llevat dels casos de màxima urgència.
En cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació de
personal s’han de publicar al BOP i al DOGC, i se n’ha de donar coneixement al
Ple en la primera sessió que tingui.
Examinades les Bases elaborades per a la selecció, d’un/a tècnic/a de cultura en
règim interí, fins la convocatòria de la plaça de forma definitiva.
Atès que l’aprovació d’aquestes es una atribució delegada per l’alcaldia a la
Junta de Govern Local, segons resolució núm. 836 de data 6 de juliol de 2007.
Considerant urgent i necessària la seva aprovació de conformitat amb l’article
21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les Bases per la selecció, en règim interí, d’un/a conserge per
espais municipals.
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Segon.- Convocar el corresponent procés selectiu, en la forma i terminis que
assenyalen les bases elaborades a l’efecte.
S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Albert Gil Gutiérrez.

3. Aprovació de bases i convocatòria de una plaça interina de Tècnic/a de
cultura
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 quedat vacant una plaça de Tècnic/a de Cultura en la plantilla
d’aquest Ajuntament, i per aquesta raó queda afectada l’àrea, així com els
serveis que es donen, essent necessària la provisió interina d’aquesta plaça per
poder afrontar adequadament les tasques segons informe de l’àrea de serveis
personals.
Vist el que disposa l’article 10 i 11 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
L’article 291.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el
personal interí serà seleccionat mitjançant convocatòria i pel sistema de
concurs, llevat dels casos de màxima urgència.
En cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació de
personal s’han de publicar al BOP i al DOGC, i se n’ha de donar coneixement al
Ple en la primera sessió que tingui.
Examinades les Bases elaborades per a la selecció, d’un/a tècnic/a de cultura en
règim interí, fins la convocatòria de la plaça de forma definitiva.
Atès que l’aprovació d’aquestes es una atribució delegada per l’alcaldia a la
Junta de Govern Local, segons resolució núm. 836 de data 6 de juliol de 2007.
Considerant urgent i necessària la seva aprovació de conformitat amb l’article
21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les Bases per la selecció, en règim interí, d’un/a tècnica de
cultura dins de l’àrea de serveis personals.
Segon.- Convocar el corresponent procés selectiu, en la forma i terminis que
assenyalen les bases elaborades a l’efecte.
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4. Adhesió de l'Ajuntament de la Roca del Vallès a l'acord marc del
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya
Catalunya aprovat pel consorci Català pel Desenvolupament Local.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument
que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica,
aprovant el Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17
de setembre de 2009.
Vist que en el Diari de la unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27038560, va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.
Atès que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes,
havent estat presentades dues proposicions per Unión fenosa Comercial, SL i Iberdrola.
Vist que, reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a l’obertura dels
sobres, en sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa
Comercial, SL.
Que, d’acord amb la contractació realitzada pel consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els
Contractes del Sector Públic.
Vist que, d’acord amb l’informe emès per l’Enginyer de Serveis i, de conformitat amb
les dades proporcionades per l’Intervenció municipal, el consum en energia elèctrica
corresponent a l’any 2009 per l’enllumenat públic i edificis municipals va ascendir a
l’import de 266.696,73 euros.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, de
conformitat amb la Resolució d’Alcaldia número 836, de 9 de juliol de 2007, ja que li
corresponen les contractacions quan el seu import superi la quantitat de 60.101,31
euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els
6.010.1212,04 euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia indicada.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.
Primer.imer.- Que el municipi de La Roca del Vallès s’ahereixi a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
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aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Segon.Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/
València, 231, 6è, 08007, Barcelona).
Tercer.Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les àrees d’Intervenció i de Serveis Urbans.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
5. Donar compte de la relació de factures per import de 149.607,07
149.607,07 €,,
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 724/2010.
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 724/10 per la que s’aprova la relació de factures
número F/2010/22 per import de 149.607,07 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/2010/22
F/2010/22,
22 per un import de
149.607,07 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions
RESOL
RESOL :
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PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 20.227,22 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 129.379,85 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.

6. Modificació preus públics activitats esportives.
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’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL és la concessionària del
contracte de gestió de serveis públics el qual té per objecte la gestió i explotació del
servei públic del pavelló poliesportiu, la piscina coberta municipal, el camp de futbol
de la Roca centre, la zona esportiva de Santa Agnès de Malanyanes, i les instal.lacions
del camp de futbol de la Torreta.
Vista la proposta de preus públics per a activitats i serveis de les instal·lacions esportives
cedides per a l’any 2010, presentada per l’empresa Iniciatives de Gestió Esportiva, SL,
com a conseqüència de l´increment del tipus impositiu reduït de l’IVA, del 7% al 8%.
Atès que segons la clàusula vuitena del Plec de Clàusules del contracte de gestió de
serveis públics en règim de concessió, que té per objecte la gestió i explotació dels
equipaments esportius municipals, l’empresa concessionària pot proposar la
modificació de preus públics de les activitats i serveis de les instal·lacions esportives
cedides i ha d’estar corroborada i aprovada per la Junta de Govern Local.
Vist l’informe del Servei d’Esports, de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, el qual es
favorable a aquesta modificació de preus.
Atès que l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics per
a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, pel qual es
delega per part del Ple en la Junta de Govern la competència per modificar els preus
públics o establir-n’hi de nous, d’acord amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per
a la prestació de serveis i realització d’activitats de competència municipal.
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Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.-Aprovar els imports dels nous preus públics de les activitats i serveis de les
instal·lacions esportives cedides de l’apartat VI 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:
CONCEPTE PREU
QUOTES D’INSCRIPCIÓ
Infantil ( 5 - 15 anys)
Adult (16 - 59 anys)
2on Familiar Adult
Quota empresa

CONCEPTE PREU
QUOTES D’INSCRIPCIÓ
Gent gran (més de 60 anys)
Familiar
Entitats i col·lectius
Pensionistes i discapacitats
QUOTES MENSUALS
Infantil ( 5 - 15 anys)
Adult (16 - 59 anys)
2on Familiar Adult
Quota empresa
Gent gran (més de 60 anys)
Familiar
Entitats i col·lectius
Pensionistes i discapacitats
Quota total Adult
Quota total 2n Familiar
Quota total Empresa
Quota total Gent Gran
Quota total familiar
CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)

2010
34,68 €
53,79 €
42,03 €
42,03 €

2010
34,68 €
69,46 €
42,03 €
34,68 €
22,18 €
36,30 €
27,90 €
27,90 €
22,18 €
70,66 €
27,90 €
22,18 €
37,98 €
29,85 €
29,12 €
23,29 €
73,88 €

• No abonats
Petits de 2 a 5 anys
Petits de 2 a 5 anys 2 dia
Petits de 2 a 5 anys 3 dia
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia
Mitjans de 6 a 10 anys 3 dia
Grans de 11 a 16 anys 1 dia
Grans de 11 a 16 anys 2 dia
Grans de 11 a 16 anys 3 dia
Adults mes de 17 anys 1 dia

47,20 €
74,84 €
102,97 €
47,20 €
74,84 €
102,97 €
40,92 €
64,96 €
96,83 €
48,33 €
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Adults mes de 17 anys 2 dia
Adults mes de 17 anys 3 dia
Curset quinzenal petits (menors de 8 anys)
Curset quinzenal grans i adults)
Classes particulars
Classes particulars Bonus 5 sessions
Classes particualrs Bonus 10 sessions

CONCEPTE PREU
CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)

84,60 €
115,04 €
36,11 €
30,18 €
21,76 €
97,83 €
195,72 €

2010
2010

• Abonats
Petits de 2 a 5 anys 1 dia
Petits de 2 a 5 anys 2 dia
Petits de 2 a 5 anys 3 dia
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia
Mitjans de 6 a 10 anys 3 dia
Grans de 11 a 16 anys 1 dia
Grans de 11 a 16 anys 2 dia
Grans de 11 a 16 anys 3 dia
Adults mes de 17 anys 1 dia
Adults mes de 17 anys 2 dia
Adults mes de 17 anys 3 dia
Curset quinzenal petits (menors de 8 anys)
Curset quinzenal grans i adults
Classes particulars
Classes particulars Bonus 5 sessions
Classes particulars Bonus 10 sessions
ENTRADES PUNTUALS
Infantil ( 5 - 15 anys)
Gent gran ( més de 60 anys)
Adult (16 - 59 )
Estiu Infantil ( 5 - 15 anys)
Estiu Gent gran ( més de 60 anys)
Estiu Adult (16 - 59 )
Entrada de grups (preu individual)
Entrada grups entitats municipi i serveis municipals (preu
individual)
ABONAMENTS D’ESTIU
10 banys infantil fins 15 anys
10 banys adult a partir de 16 anys
Abonament mensual infantil ( 0 -15 anys)
Abonament mensual adult (16 - 59 anys)
Abonament mensual jubilat ( mes de 60 anys)
Abonament mensual familiar (parelles amb fills menors 16 anys)
Abonament de temporada infantil ( 0 -15 anys)
Abonament de temporada adult (16 - 59 anys)
Abonament de temporada jubilat ( mes de 60 anys)

23,60 €
37,42 €
51,51 €
23,60 €
37,42 €
51,51 €
20,49 €
32,40 €
48,39 €
27,14 €
42,30 €
57,49 €
22,55 €
18,00 €
17,95 €
80,74 €
161,47 €
4,82 €
4,82 €
6,21 €
4,82 €
4,82 €
5,55 €
2,49 €
0,48 €
30,56 €
36,94 €
35,79 €
53,79 €
35,79 €
91,80 €
107,52 €
161,26 €
107,52 €
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Abonament de temporada familiar (parelles amb fills menors 16
anys)
ESCOLES

228,38 €

• Horari lectiu
Guarderies de 1 a 3 anys
P-3 P- 4 P-5
Primària i E.S.O

42,88 €
36,77 €
30,62 €

• Horari extraescolar
Extraescolar Guarderies
Extraescolar P3, P4, P5
Extraescolar Primària i ESO

59,93 €
50,40 €
42,03 €

CONCEPTE PREU
ENTRENADOR PERSONAL

2010
2010

• Abonats
1 sessió
5 sessions
10 sessions

26,19 €
117,63 €
212,82 €

• No Abonats
1 sessió
5 sessions
10 sessions

CONCEPTE PREU
LLOGUERS INSTAL·LACIONS
INSTAL LACIONS
CAMP DE FUTBOL

29,75 €
134,42 €
235,21 €

2010
2010

Resta d'usuaris
Futbol 11 amb llum
Futbol 11 sense llum
Futbol 7 amb llum
Futbol 7 sense llum
PÀDEL

95,96 €
70,57 €
66,04 €
47,06 €

Abonats
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)
Llum (1 hora)
Lloguer de raquetes i pilotes
Venta pot de 3 pilotes

3,35 €
4,48 €
5,56 €
3,38 €
5,56 €
6,67 €

Resta d'usuaris
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)
Llum (1 hora)
Lloguer de raquetes i pilotes
Venta pot de 3 pilotes
PISTA POLIESPORTIVA

6,72 €
9,00 €
11,22 €
3,39 €
5,73 €
6,67 €
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Pista sencera (€ /hora)
PISCINA
Carril (preu/hora)
PAVELLÓ

38,12 €
56,01 €

Resta d’usuaris
Pista sencera
1/3 de pista
CONCEPTE PREU
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES - 2 dies/setmana

87,56 €
58,34 €
2010

Abonats
Ioga tai-txi i matt pilates en grup (preu trimestral)
Natació terapèutica (preu trimestral)

59,77 €
53,26 €

No Abonats
Ioga tai-txi i matt pilates en grup (preu trimestral)
Natació terapèutica (preu trimestral)
Activitat dirigida de sala (preu mensual)
SERVEIS COMPLEMENTARIS

108,69€
106,52 €
23,93 €

Abonats
Servei Fisioteràpia
UVA 1 sessió
UVA bonus 5 sessions
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral)
Servei Pàdel individual 1 persona
Servei Pàdel individual 2 persona
Servei Pàdel individual 3 persona
Servei Pàdel individual 4 persona

32,61 €
4,55 €
19,11 €
212,03 €
38,01 €
21,71 €
19,53 €
17,36 €

Resta d'usuaris
d'usuaris
Servei Fisioteràpia
UVA 1 sessió
UVA bonus 5 sessions
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral)
Servei Pàdel individual 1 persona
Servei Pàdel individual 2 persona
Servei Pàdel individual 3 persona
Servei Pàdel individual 4 persona
ACTIVITATS DIRIGIDES (preus mensuals)
2 dies setmana activitats especials abonats **
2 dies setmana acitivitats especials no abonats **
Espinning abonats (10 sessions)
Espinning no abonats (10 sessions)
** Dança del ventre, activitats coreografiades infantils
PILATES

48,97 €
6,51 €
27,69 €
244,58 €
43,41 €
27,16 €
24,99 €
22,82 €
26,25 €
39,64 €
30,23 €
42,39 €

Abonats sessions amb màquina
Sessió individual
Abonament de 5 sessions (individual)
Abonament de 10 sessions (individual)
Sessió per a 2 persones +

31,79 €
29,27 €
27,76 €
25,74 €
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Abonament de 5 sessions (2 persones) +
Abonament 10 sessions (2 persones) +

24,22 €
22,71 €

No abonats sessions amb màquina
Sessió individual
Abonament de 5 sessions (individual)
Abonament de 10 sessions (individual)
Sessió per a 2 persones +
Abonament de 5 sessions (2 persones) +
Abonament de 10 sessions (2 persones) +
+ Aquestes tarifes són per persona
ALTRES
Festa d'aniversari, preu per nen
Natació lliure trimestral*
*només per abonats amb autorització paterna i nivell alt de natació

36,34 €
34,32 €
32,30 €
28,77 €
27,25 €
24,73 €

8,15 €
11,75 €

SEGON.SEGON Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades 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 en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades..
QUARTQUART-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i al Servei
d’Esports d’aquest Ajuntament.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei.

7. Modificació
Modificació preu públic activitat ioga i gimnàstica
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’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL és la concessionària del
contracte de gestió de serveis públics el qual té per objecte la gestió i explotació del
servei públic del pavelló poliesportiu, la piscina coberta municipal, el camp de futbol
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de la Roca centre, la zona esportiva de Santa Agnès de Malanyanes, i les instal.lacions
del camp de futbol de la Torreta.
Vista la proposta de preus públics per a activitats i serveis de les instal·lacions esportives
cedides per a l’any 2010, presentada per l’empresa Iniciatives de Gestió Esportiva, SL,
per cobrir les despeses.
Atès que segons la clàusula vuitena del Plec de Clàusules del contracte de gestió de
serveis públics en règim de concessió, que té per objecte la gestió i explotació dels
equipaments esportius municipals, l’empresa concessionària pot proposar la
modificació de preus públics de les activitats i serveis de les instal·lacions esportives
cedides i ha d’estar corroborada i aprovada per la Junta de Goven Local.
Vist l’informe del Servei d’Esports, de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, el qual es
favorable a aquesta modificació de preus.
Atès que l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics per
a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, pel qual es
delega per part del Ple en la Junta de Govern la competència per modificar els preus
públics o establir-n’hi de nous, d’acord amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per
a la prestació de serveis i realització d’activitats de competència municipal.
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.-Aprovar els imports dels nous preus públics de les activitats i serveis de les
instal·lacions esportives cedides de l’apartat V 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:
CONCEPTE
Ioga
Gimnàstica per adults

Periodicitat
Trimestral
Trimestral

Preu
60,00 €
60,00 €

SEGON.SEGON Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades 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
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oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER.TERCER.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades..
QUARTQUART-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i al Servei
d’Esports d’aquest Ajuntament.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei.

8. Modificació preus públics escola bressol.
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 bressol 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.
Atesa la proposta d’augment per part de l’empresa concessionària de l’Escola bressol
municipal i l’informe conjunt 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 Bressol Municipal Les Orenetes”
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 Bressol Municipal Les Orenetes
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Concepte
Periodicitat
Quota escolarització (de 9 a 12 i de 15 a 17h)
Mensual
Quota esporàdics servei acollida de 7:30 a 9h
Diària
Quota esporàdics servei acollida de 17:00 a 18h
Diària
Quota mensual servei acollida de 7:30 a 9h
(*) Mensual
Quota mensual servei acollida de 17:00 a 18h (*) Mensual
Quota mensual menjador
Mensual
Quota mensual de berenar o esmorzar
Mensual
Quota diària servei de menjador esporàdic
Diària
Quota diària esmorzar / berenar esporàdic
Diària
Quota servei acollida matí de 8:00 a 9:00h
Mensual
Quota servei acollida matí de 8:30 a 9:00h
Mensual

Preu
170,00 €
5,00 €
4,00 €
60,00 €
44,00 €
127,40 €
24,00 €
9,54 €
2,25 €
44,00 €
22,00 €

(*) Si hi ha demanda.

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

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
9. Llicència exp. obres majors 1/10 a nom de Núria Ruiz Fernández, per la
construcció de garatge semisoterrat i ampliació de terrassa en edifici
alïllat al carrer Vallès, 2.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sollicitud de data 7 de gener de 2010 amb NRGE 56, i següents, formulada
per la Sra. NÚRIA RUIZ FERNÁNDEZ, per la que va sol·licitar llicència d’obres per la

15

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

construcció d’un garatge semisoterrat i ampliació de terrassa en edifici aïllat al carrer
Vallès, núm.2, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i els articles 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels articles
75 i 76 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe favorable emès en data 15 de juny de 2010 per l’arquitecte tècnic
municipal.
Atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es sol·licita és conforme a
la vigent normativa urbanística reguladora.
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.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, a la Sra. NÚRIA RUIZ FERNÁNDEZ, per la que sol·licita
llicència d’obra (expedient d’obra major 1/10) per a realitzar unes obres consistents en
la construcció d’un garatge semisoterrat i ampliació de terrassa en edifici aïllat al carrer
Vallès, núm.2, dins d’aquest terme municipal.
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 2288,29
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.- 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 2592 euros.
euros

QUART.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3)
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Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)
ICIO + TAXES
Pressupost Ajuntament
130.040,10 €
ICIO= Press.* 3,04 %=
3.953,22 €
Taxa=
310,50 €
Total =
4.263,72 €.
CINQUÈ.- 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 pels Serveis Tècnics
abans d’efectuar-les.

10. Exp. Obres 16/09 a nomde Juan Manuel Morales per a obres de
construcció d'un habitatge unifamilair amb garatge
garatge al C/ Maresme 2A
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sollicitud de llicència d’obres majors de data 17 de juliol de 2009 amb NRGE
6079/09, i posterior rectificació de data 5 de maig de 2010 NRGE 3153/10,
formulada pel Sr. Joan Manuel Morales Garzón, per a realitzar obres consistents en
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge al l’Av. Maresme 2A, dins
d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l’Àrea de
Territori.
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en
data 25 de juny de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es
sollicita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Atenent les previsions de l’article 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en relació a la simultaneïtat d’obres
d’urbanització i de construcció.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons competència
delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, atenent
l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:
PRIMER.PRIMER ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de tercer, al Sr. Juan Manuel Morales Garzón, per a realitzar obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar amb garatge a l’Av. Maresme 2A, dins d’aquest
terme municipal.
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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 3.105,21
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 2170,69 euros.
euros
QUART.QUART Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


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

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



Habitatge
301,60
0,64
1940,48

Aparcament
38,50
0,2
1.940,48

m2
€/m2

422.938,09
422.938,09
12.265,20
12.265,20

Soterrani
63,82
0,27
1940,48

€
€
€
€

Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)

Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.2 b)

Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2
onnexió Clavegueram
TOTAL

310,5
18
77,63

€
€
€

406,13

€

12.265,20
406,13
12671,33

€
€
€

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
TOTAL

CINQUÈ.CINQUÈ CONDICIONS PARTICULARS:
-Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus, segons allò establert Decret 161/2001,
Regulador dels Enderrocs i altres Residus de la Construcció, que modifica el Decret
201/1994.

18

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

-L’execució de la vorera del vial que afronta amb la parcel·la s’haurà de fer prèvia o
simultàniament a l’obra edificatòria. A tal efecte i segons l’art. 237 del D 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. a la persona
interessada li correspon prestar fiança per a garantir l'execució simultània d’aquestes
obres en una quantia mínima del 12% del pressupost de les obres d'urbanització
pendents, i que correspondria a una quantitat de 789,29€
789,29 (veure pressupost orientatiu
adjunt a la documentació amb NRE 3153 de data 05/05/10)

11. Ratific
Ratificació per la Junta de Govern de l'acord d'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut de les obres d'accessibilitat de l'escola Pilar Mestre, per
Resolució d'Alcaldia de data 30 de juny de 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 Resolució d’Alcaldia de data 30 de juny de 2010, per la qual s’aprova el Pla de
Seguretat i Salut de les obres de millora d’accessibilitat a l’escola Pilar Mestre, l’escola
bressol, la biblioteca i el centre cultural del terme municipal de La Roca del Vallès
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.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer i únic.únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 30 de juny de 2010, que
textualment diu:
“Vista la designació del coordinador de Seguretat i Salut, a nom del Sr. Josep Barberillo
Gesa enginyer tècnic d’obres públiques, per les obres de millora d’accessibilitat a
l’escola Pilar Mestre, Escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural, al terme municipal
de La Roca del Vallès.
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres de millora
d’accessibilitat a l’escola Pilar Mestre, Escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural,
signat pel coordinador de seguretat i salut i visat pel col.legi d’enginyers tècnics
d’obres públiques de Catalunya,
Atès que s’han d’iniciar les obres de forma urgent degut a que les mateixes han d’estar
finalitzades abans del començament del proper curs escolar.
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
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Primer: Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per les obres de millora d’accessibilitat a
l’escola Pilar Mestre, Escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural del Terme
Municipal de La Roca del Vallès
Segon: Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern Local
Tercer: Comunicar-ho al Coordinador de Seguretat i Salut i a al contractista.”

12. Pròrroga llicència obres 47/06 al C/ Ruta Prehistòrica 22 a nom de Mª
del MAr Alcaraz
Alcaraz
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 22-06-10 i núm. de reg. ent. 4662/10, formulada per
la Sra. Mª del Mar Alcaraz Ramirez, per la que sol.licita prorroga de la llicència
d’obres de l’expedient 47/06 de construcció d’un habaitatge unifamiliar al C/
Ruta Prehistórica 22, dins d’aquest terme municipal,
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 29 de juny de 2010.
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.- Concedir pròrroga de llicència d’obres per divuit mesos, a la Sra. Mª del Mar
Alcaraz Ramirez, per la que sol.licita prorroga de la llicència d’obres de l’expedient
47/06 de construcció d’un habaitatge unifamiliar al C/ Ruta Prehistórica 22, dins
d’aquest terme municipal,

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:
Taxa per pròrroga de llicència: 155,25 €
( Ordenança fiscal 6 art. 6è.)
Total = 155,25 €.

13. Pròrroga exp. obres 4/07 al C/ pedra de les Orenetes 13 a nom de Laura
Aguilera Aladid
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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 sol·licitud de data 23-06-10 i núm. de reg. ent. 4703/10, formulada per la Sra.
Laura Aguilera Aladid, per la que sol.licita prorroga de la llicència d’obres de
l’expedient 4/07 de construcció d’un habaitatge unifamiliar al C/ Pedra de les
Orenetes 13, dins d’aquest terme municipal,
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 29 de juny de 2010.
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.- Concedir pròrroga de llicència d’obres per divuit mesos, a la Sra. Laura
Aguilera Aladid, per la que sol.licita prorroga de la llicència d’obres de l’expedient
4/07 de construcció d’un habaitatge unifamiliar al C/ Pedra de les Orenetes 13, dins
d’aquest terme municipal,
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:

Taxa per pròrroga de llicència: 155,25 €
( Ordenança fiscal 6 art. 6è.)
Total = 155,25 €.

14. Aprovació Pla Seguretat i Salut de les obres del Projecte de Millora
d'accessibilitat i Peatonalització del Centre Urbà de 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.
Vista la contractació dels treballs de direcció de les obres i coordinació de seguretat i
salut a la Societat Villasis i Associats S.L.P., per resolució d’alcaldia de data 29 de juny
de 2010 per les obres del projecte de millora d’accessibilitat i peatonalització del centre
urbà de Sta. Agnès de Malanyanes.
Atesa la designació del coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra a
nom de l’Arquitecta Tècnic Rosa Sabarich Merce i de l’Arquitecte Tècnic Lourdes Calvet
Ribas.
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Vist l’informe favorable de data 2 de juliol de 2010, d’aprovació del Pla de Seguretat
per a obres per a l’administració pública de les obres referides a l’assumpte, signat pel
coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra.
Vist l’article 7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció i l’article 21.1.s)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i la 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 el Pla de seguretat i salut per les obres del projecte de millora
d’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Sta. Agnès de Malanyanes.
Segon.Segon.- Comunicar-ho al coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, al
contractista i a la direcció de les obres.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
15. Aprovació del contingut i la signatura del Conveni específic de
col.laboració entre Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Roca del
Vallès, per a la realització i manteniment del mapa de patrimoni cultural
del terme municipal de la Roca del Vallès, dins el Protocol Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20 de desembre de 2007 va aprovar el
Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 (BOPB núm. 305, de 21 de desembre de 2007), conveni marc que regula l’acció
concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi
adhereixin. El Protocol General esmentat ha estat modificat pel Ple de 30 d’abril de
2009 (BOPB núm. 113, de 12 de maig de 2009).
L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa de
suport al patrimoni cultural dels municipis, manté una política d’assessorament i
cooperació en matèria de mapes de patrimoni cultural local.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès està interessat en desenvolupar un programa
d’actuació per tal de disposar d’una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni
cultural que es troba al terme municipal de la Roca del Vallès.
La Diputació i l’Ajuntament estan interessats a treballar conjuntament per tal
d’inventariar aquest patrimoni cultural i facilitar la seva gestió, conservació i
manteniment; la seva difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament
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urbanístic; l’establiment de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la
senyalització, etc.
El cost econòmic del projecte d’inventari serà repartit entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, tenint en consideració el nombre d’habitants del
municipi, tot d’acord amb els percentatges que s’especifiquen a continuació:
•

9.912,00 euros, el 60% del cost del projecte anirà a càrrec de la Diputació de
Barcelona.

•

6.608,00 euros, el 40% del cost del projecte anirà a càrrec de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès.

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’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 proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni específic de col.laboració entre
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a la realització i
manteniment del mapa de patrimoni cultural del terme municipal de la Roca del Vallès,
dins el Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
Segon.Segon.- Imputar a càrrec de la partida 15 336 22627 Ruta Prehistòrica la quantitat de
6.608,00 euros, en concepte del 40% del cost del projecte que va a càrrec de
l’Ajuntament.
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Tercer.Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
Quart.Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de Cultura
municipal.

16. Acceptació ajut econòmic de 2.409 Euros atorgat per la Diputació de
Barcelona pel Programa complementari "suficiència alimentària en el
període 00-3 a les escoles bressol municipals" 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.
La Diputació de Barcelona, des de l’Àrea d’Educació, ha endegat un conjunt de
mesures de suport als serveis d’educació municipals, davant la crisi econòmica, amb la
finalitat de recolzar els ajuts al servei de menjador de les escoles bressol de titularitat
municipals.
La Diputació de Barcelona ha endegat un programa complementari d’ajuts amb la
finalitat d’evitar que les famílies més desafavorides es vegin obligades a renunciar al
servei de menjador de les escoles bressol municipals i, en concret: garantir la correcta
alimentació dels infants, assegurar el manteniment de l’escolarització i l’assistència a
l’espai educatiu del menjador escolar i facilitar la conciliació de la vida familiar i
personal, especialment de les dones, en un context en què nombrosos pares i mares
necessiten disposar de temps per a la formació i la recerca de feina.
Segons l’esmentat programa, correspon a l’Ajuntament de la Roca la quantitat de
2.409 Euros, en funció de la ponderació de la població del municipi, el nombre de
places en escoles bressol municipals, la taxa de població immigrada i la taxa d’atur
registrada a la Roca del Vallès
L’article 57 de la Llei 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 les termes previstos en les
Lleis, podent 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 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.”
Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable,
els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels
convenis.
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Atès que l’acceptació de subvencions d’import inferior a 60.101,21 adopció d’aquest
acord és 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.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic de 2.409 Euros atorgat per la Diputació de
Barcelona pel Programa complementari “suficiència alimentària en el període 0-3 a les
escoles bressol municipals.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials
municipals.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona,
juntament amb el formulari d’acceptació de l’ajut YC-0202.

17. Acceptació subvenció de 21.000 euros atorgada pel Departament
d'Educació per l'Escola Municipal 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.
En data 6 d’abril de 2006, el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès va aprovar el
Reglament del Servei públic d’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, i tenint en compte que la realitat sociodemogràfica del municipi segueix
demandant la continuació del servei d’escola de música.
Vist l’acord de Govern de la Generalitat, de data 29 d’abril de 2008, en el qual s’aprova
el finançament de les escoles municipals de música i dansa per el període 2009-2012.
Vist el conveni marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
la federació de municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, per al sosteniment de les escoles de música i de dansa de titularitat de
l’administració local de Catalunya formalitzat el 9 de juliol de 2008.
L’Ajuntament va fer sol.licitud al Departament de la Generalitat de Catalunya d’una
subvenció corresponent al curs 2009-2010 per contribuir al cofinançament de l’escola
de Música Municipal de la Roca del Vallès.
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Vista la resolució EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual s’atorguen les subvencions
a les corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per el curs 2008-2009 i
2009-2010 i en particular en el seu annex:
Municipi: La Roca del Vallès
Codi: 08068100
Centre: Escola de Música Municipal
Import curs 2009-2010: 21.000 euros
L’article 57 de la Llei 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 les termes previstos en les
Lleis, podent 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 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.”
Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable,
els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels
convenis.
Atès que l’acceptació de subvencions d’import inferior a 60.101,21 euros adopció
d’aquest acord és 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.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar una subvenció de 21.000 euros atorgat pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya per l’Escola Municipal de Música.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Servei d’Educació.
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació.

18. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 699/10, de 17 de juny, que atorga
beques per un import 2.121, 68 euros a infants, nois i noies del municipi
en edat escolar.
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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.

L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució 699/10, de
data 17 de juny de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:
“L’Ajuntament de la Roca del Vallès té com a missió vetllar i protegir la població que es
troba en situació de risc d’exclusió, especialment, el col·lectiu d’infants, nois i noies en
edat escolar del municipi. Per aquesta raó, l’Ajuntament fa una concessió anual d’ajuts
d’Escola Bressol Municipal, transport escolar, material i llibres escolars d’educació
infantil.
Atès a les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts i beques em concepte d’educació
i altres de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Atès la convocatòria oberta per la Junta de govern local el passat 27 de maig, amb la
qual s’establia el termini de presentació de sol·licituds de beca per al casal d’estiu
d’enguany de l’1 a l’11 de juny de 2010.
Vist l’informe tècnic emès per l’informe tècnic emès per Serveis socials, en data 16 de
juny de 2010, en el qual es fa proposta d’atorgament de les beques a les sol·licituds
presentades.
Atès que l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’alcaldia
número 836, de 6 de juliol de 2007.
Considerant que és urgent i necessari resoldre l’atorgament proposat per l’àrea
esmentada, si be condicionat a la ratificació per part de la junta de govern local en la
primera sessió que realitzi.
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida pressupostària 07-231-48000
“Beques Serveis socials”, l’atorgament de beques per un import global de 2.121,68 i
que es relacionen en la taula següent:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IMPORT
INFANTS PUNTUACIÓ BECAT
DMM
12
191,1 €
IA
11
191,1 €
ABC
11
114,66 €
IBC
11
91,73 €
CPR
11
76,44 €
AMA
10
70,2 €
IMA
10
87,75 €
JAB
9
117 €
PAB
9
93,6 €

COST
FAMÍLIA
3,90 €
3,90 €
2,34 €
1,87 €
1,56 €
23,40 €
29,25 €
39 €
31,20 €
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NCR
SCR
ARL
DRL
MGJ
AVM
LVM
MAS
ZVC
IMR
EMC
IMC
PCM
AGU

9
9
9
9
8
8
8
7
7
5
5
5
4
4

87,75 €
70,2 €
175,5 €
140,4 €
87,75 €
117 €
93,6 €
78 €
39 €
58,5 €
23,4 €
29,25 €
29,25 €
58,5 €

29,25 €
23,40 €
58,50 €
46,80 €
29,25 €
39 €
31,20 €
78 €
39 €
175,50 €
70,20 €
87,75 €
87,75 €
175,50 €

SEGON.- Denegar, per no arribar a la puntuació mínima requerida, les sol·licituds
següents:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

INFANTS
JVR
IMM
VMM
MPC
ACC
GCC
JJC
MJC
MME

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
3
2
2
2
1
1
0
0
0

TERCER.- Denegar, per no complir els requisits, les sol·licituds següents:

1
2

INFANTS MOTIU
No
empadronat
ARL
municipi
No
empadronat
CRL
municipi

al
al

QUART.- Sotmetre a la ratificació de la Junta de Govern Local, la present resolució, en
la primera sessió que realitzi.
CINQUÉ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.
SISÉ.- Notificar el present acord a tots els interessats.”
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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 regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 699/10, de data 17 de juny de 2010,
anteriorment transcrita.
SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials
municipals.

19. Ratificació Resolució Alcaldia 774/10, de 28 de juny de 2010, per mitjà
de la qual s'aprova la pròrroga forçosa de la concessió administrativa de
la gestió del servei públic d'escola municipal de música de la Roca del
Vallès amb
amb l'empresa Musicaresma, SL
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 774/10, de
data 28 de juny de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:
“Vist que en data 28 de setembre de 2009 es va formalitzar el contracte per a la gestió
i explotació del servei públic d’escola municipal de música de la Roca del Vallès
mitjançant la modalitat de concessió, amb l’empresa MUSICARESMA, SL, amb CIF B63374060 i amb domicili social al carrer de la Concepció núm. 4 del municipi de
Vilassar de Mar.
Atès que el dia 30 de juny de 2010 finalitza el contracte per a la gestió i explotació del
servei públic d’escola municipal de música de la Roca del Vallès mitjançant la modalitat
de concessió.
Vist que la clàusula 5a. del present contracte que determina que l’Ajuntament, esgotat
el termini de la concessió, podrà imposar a la concessionària una pròrroga forçosa que
s’estendrà fins que un nou contractista o la pròpia corporació es faci càrrec del servei
sense que pugui excedir, en cap cas, de sis (6) mesos.
Atès que la voluntat del consistori és seguir prestant el servei públic d’escola de música
i que actualment està en procés de licitació la nova contractació de la gestió d’aquest
servei públic.
Vist que en data 1 de juny de 2010 la tècnica d’ensenyament va emetre informe on
proposava executar la pròrroga forçosa des del 1 de juliol de 2010 i fins que un nou
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contractista es faci càrrec del servei, sense que pugui excedir, en cap cas, de sis (6)
mesos
Vist l’informe d’Intervenció.
De conformitat amb el què disposen els articles 23 i 140 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic, i 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals.
Per tot això ,
RESOLC:
Primer.- Aprovar una pròrroga forçosa de la concessió administrativa de la gestió del
servei públic d’escola municipal de música de La Roca del Vallès amb l’empresa
MUSICARESMA, SL, a partir del dia 1 de juliol de 2010 i fins que un nou contractista es
faci càrrec de la gestió del servei públic i, en tot cas, pel termini màxim de sis (6) mesos
a comptar d’aquella data.
Segon.- Aprovar la despesa màxima de 19.825 euros (IVA inclòs), per a fer front a les
obligacions econòmiques derivades de la pròrroga del contracte.
Tercer.- Notificar aquest acord a MUSICARESMA, SL, tot indicant-li que en el termini
màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquest acord, haurà
de formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte.
Quart.- Ratificar els presents acords en la propera Junta de Govern.
Cinquè.- Comunicar el present acord a Intervenció i a l’àrea municipal corresponent..”
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 regidora de Benestar Social proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 774/10, de data 28 de juny de 2010,
anteriorment transcrita.
SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei d’Educació
municipals.

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

Vist i plau
L’Alcalde
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