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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL DIA EL DIA EL DIA EL DIA 13 de gener de 201113 de gener de 201113 de gener de 201113 de gener de 2011. NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO SSSSessio essio essio essio 2011/12011/12011/12011/1....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 13 de gener de 2011, essent les 17:30 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern , l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. 
Montserrat Ametller i Viñamata, i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la 
seva condició de regidor convidat expressament per a aquest acte, assistits per 
mi la secretària, Sra. Dolors Melero Guirao. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
 

ÀREA DE SECRETARIAÀREA DE SECRETARIAÀREA DE SECRETARIAÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR I RÈGIM INTERIOR I RÈGIM INTERIOR I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Aprovació actes dies 23 i 31 de desembre de 2010 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
2.- Donar compte de la relació de factures d'import 574.926,70 €, aprovada per 
resolució alcaldia amb el núm 41/2010. 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTBIENTBIENTBIENT    
 
3.- Acceptació de desistiment de l'expedient d'obra major 13/10 
 
4.- Modificació llicència obres 52/06 a nom de Diego Llamas C/ Bonaigua 2  
 
5.- Exp. Obres 22/10 a nom de SAT Can Badó per a construcció de coberta a la 
granja Can Badó 
 
6.- Legalització mur habitatge Obres 62/05 a nom de Pedro Verde C/ del Bosc 
43  
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7.- Exp. Obres 12/07 a nom de Marcel Puigpey Sadurní per a construcció 
d'edifici agrícola al Pol. 3 parc. 245-246-247-248-255-283 
 
8.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 10/11/10 d'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut de les obres d'urbanització de perllongació del  C/ Sant 
Sadurní 
 
9.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 15 de novembre de 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma i ampliació del 
Centre Cívic de Sta. Agnès.  
 
10.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 26 de novembre 
d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d'urbanització del C/ Major.  
 
11.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia de data 22 de novembre, 
d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de sectorització i millora de 
la xarxa de clavegueram de La Torreta.  
 

     
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Aprovació actes dies 23 i 31 de desembre de 2010Aprovació actes dies 23 i 31 de desembre de 2010Aprovació actes dies 23 i 31 de desembre de 2010Aprovació actes dies 23 i 31 de desembre de 2010    
    
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de les actes de les sessions de  23 i 31 de desembre de 2010, les 
quals van estar adjuntades a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que 
cap dels membres sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat 
de tots els assistents. 
    
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

2.2.2.2. Donar compte de la relació de factures d'import 574.926,70 Donar compte de la relació de factures d'import 574.926,70 Donar compte de la relació de factures d'import 574.926,70 Donar compte de la relació de factures d'import 574.926,70 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per resolper resolper resolper resolució alcaldia amb el núm 41/2011ució alcaldia amb el núm 41/2011ució alcaldia amb el núm 41/2011ució alcaldia amb el núm 41/2011....    

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 41/11 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2010/41 per import de 574.926,70euros, els Srs. assistents 
per unanimitat resten assabentats, quin text literal diu, 
    
ATES ATES ATES 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 . 
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ATÈS ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS 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. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS 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. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/2010/41núm. F/2010/41núm. F/2010/41núm. F/2010/41, per un    import 
de 574.926,70 euros.. 574.926,70 euros.. 574.926,70 euros.. 574.926,70 euros.. 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL : RESOL : RESOL : RESOL :     
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 279.028,83 euros279.028,83 euros279.028,83 euros279.028,83 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 295.897,87295.897,87295.897,87295.897,87 euros,euros,euros,euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per 
a la seva comptabilització. 
    
    
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
    

3.3.3.3. Acceptació de desistiment de l'expedient d'obra majorAcceptació de desistiment de l'expedient d'obra majorAcceptació de desistiment de l'expedient d'obra majorAcceptació de desistiment de l'expedient d'obra major 13/10 13/10 13/10 13/10    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
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Vista la sol�licitud de llicència d’obra major (13/10) presentada en data 
12/05/10 amb NRGE 3378/10 pel Sr. Jaume Raimí Mateu per a millora de finca 
rústica en el polígon número 3 parcel�la 267.  
 
Vista la instància presentada en data 14/10/10 amb NRGE 7547/10 pel mateix 
promotor per la qual manifesta que per motius personals no vol realitzar les 
obres sol�licitades i per tant que no s’atorgui la llicència fins que ho torni a 
sol�licitar.  
 
Atenent l’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de 
procediment administratiu comú que regula el desistiment. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 12 de gener de 
2011.  
 
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.- ACCEPTAR el desistiment en la tramitació de l’expedient d’obra major 
13/10 presentat pel promotor en data 14/10/10 amb NRGE 7547/10. 
 
SEGON.- NOTIFICAR a l’interessat. 
    

4.4.4.4. Modificació llicència obres 52/06 a nom de Diego Llamas C/ Bonaigua 2 Modificació llicència obres 52/06 a nom de Diego Llamas C/ Bonaigua 2 Modificació llicència obres 52/06 a nom de Diego Llamas C/ Bonaigua 2 Modificació llicència obres 52/06 a nom de Diego Llamas C/ Bonaigua 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 sol·licitud de data 24/12/10 número de registre d’entrada 9352/10, 
formulada per Diego Llamas i Cristina Aguilar, per a la modificació de la 
llicència d’obres 52/06 consistent en modificacions de distribució interior, 
cobertes i ampliació de volum  de la planta pis, de l’habitatge del C/ Bonaigua 
2. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a 
l’expedient en data 31/12/10 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels 
quals es sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
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següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, 
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 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. 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....---- AprovarAprovarAprovarAprovar la modificació de la llicència d’obres 52/06 a nom de Diego 
Llamas i Cristina Aguilar, per a la modificació de la llicència d’obres 52/06 
consistent en modificacions de distribució interior, cobertes i ampliació de 
volum  de la planta pis, de l’habitatge del C/ Bonaigua 2. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Caldrà liquidar el complement de l’impost i taxes de llicència, sobre el 
pressupost  

Ampliació P1
Superfície 21,40               m2
Coeficient 0,50                 
Mòdul 1940,48 €/m2
Obra parcial
Pressupost 20.763,14        €

subtotal 20.763,14        €
Impost 3,04% 631,20             €

Taxa 194,07             €
TOTAL 825,27            

    
TERCERTERCERTERCERTERCER.- La part superior de la tanca a vial no podrà ser opaca, segons l’art. 399 de 
la normativa del PGOU. 
    
A les 18:15 s’incorpora a la sessió la regidora convidada per aquest acte Sra. 
Marta Pujol Armengol. 
    

5.5.5.5. Exp. Obres 22/10 a nom de SAT Can Badó per a construcció de coberta Exp. Obres 22/10 a nom de SAT Can Badó per a construcció de coberta Exp. Obres 22/10 a nom de SAT Can Badó per a construcció de coberta Exp. Obres 22/10 a nom de SAT Can Badó per a construcció de coberta 
a la granja Can Badóa la granja Can Badóa la granja Can Badóa la granja Can Badó    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la sol�licitud de llicència d’obres majors de data 20 de juliol de 2010 amb 
NRGE 5613 i posterior rectificació de data 16 de desembre de 2010 amb NRGE 
9179, formulada per la societat SAT 5717 Can Badó, per a realitzar obres de 
construcció de coberta en el pati exterior de la granja a la parcel.la 262 del pol. 
3, dins d’aquest terme municipal. 
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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 14 de desembre de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització 
dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Atenent les previsions de l’article 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
que s'aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació a la simultaneïtat 
d’obres d’urbanització i de construcció. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de 
juliol de 2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, a la societat SAT 5717 Can Badó, per a 
realitzar obres de construcció de coberta en el pati exterior de la granja a la 
parcel.la 262 del pol. 3, dins d’aquest terme municipal.  
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- 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 139,61 euros euros euros euros. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER..- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
 
Caldrà liquidar el complement de l’impost i taxes de llicència, sobre el 
pressupost: 
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Cobert
Superfície 480,00           m2 2                            
Coef 0,150             0                            
Mòdul 1940,48 €/m2
Obra parcial -                             
Pressupost Ajuntament 139.714,56    23.246.547            

TOTAL 139.714,56    € 23.246.547           

Impost 3,04% 4.247,32           € 706.695                
Taxa 310,50           
Placa Obres 18,00             
TOTAL LLICENCIA 4.575,82        

 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Cal aportar abans de l’inici de les obres el document d’acceptació de 
residus pel gestor autoritzat (decret 161/2001)  
 
A les 18,25 s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Albert Gil Gutiérrez 
    

6.6.6.6. Legalització mur habitatge Obres 62/05 a nom de Pedro Verde C/ del Legalització mur habitatge Obres 62/05 a nom de Pedro Verde C/ del Legalització mur habitatge Obres 62/05 a nom de Pedro Verde C/ del Legalització mur habitatge Obres 62/05 a nom de Pedro Verde C/ del 
Bosc 43 Bosc 43 Bosc 43 Bosc 43     

 
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 31/03/10 número de registre d’entrada 2233/10, 
formulada per Pedro Verde Arribas, per a la modificació de la llicència d’obres 
62/05 consistent en legalització del mur posterior de contenció de terres i talús 
de l’habitatge del C/ del Bosc 43. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable a la modificació emès per l’Arquitecta Municipal en data 
29 de desembre de 2010.  
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, 
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 
06 de juliol de 2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la modificació de l’expedient d’obres majors 62/05 a nom de 
Pedro Verde Arribas, consistent en legalització del mur posterior de contenció 
de terres i talús de l’habitatge del C/ del Bosc 43. 
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.) 
    
Taxa llicència       194,07 €   
    
TotalTotalTotalTotal                 194,07     194,07     194,07     194,07    €    
    
    

7.7.7.7. Exp. Obres 12/07 a nom de Marcel Puigpey Sadurní per a construcció Exp. Obres 12/07 a nom de Marcel Puigpey Sadurní per a construcció Exp. Obres 12/07 a nom de Marcel Puigpey Sadurní per a construcció Exp. Obres 12/07 a nom de Marcel Puigpey Sadurní per a construcció 
d'edifici agricola al Pol. 3 parc. 245d'edifici agricola al Pol. 3 parc. 245d'edifici agricola al Pol. 3 parc. 245d'edifici agricola al Pol. 3 parc. 245----246246246246----247247247247----248248248248----255255255255----283283283283    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la sol�licitud de llicència d’obres majors de data 8 de març de 2007 amb 
NRGE 2254 i posteriors rectificacions de dates 1 de juliol de 2007 NRGE 7357, 
4 d’abril de 2008 NGRE 2726, 2 de juliol de 2009 NGRE 5572, 22 de gener de 
2010 NGRE 407, 29 de juny de 2010 NGRE 4868 i 2 de setembre de 2010 
NGRE 6491, formulada pel Sr. Marcel Puigpey Sadurní per a construcció d’un 
edifici agrícola aïllat al Pol 3 parc. 245-246-247-248-255-283, 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 27 de desembre de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització 
dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Atenent les previsions de l’article 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
que s'aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació a la simultaneïtat 
d’obres d’urbanització i de construcció. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de 
juliol de 2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, al Sr. Marcel Puigpey Sadurní per a 
construcció d’un edifici agrícola aïllat al Pol 3 parc. 245-246-247-248-255-283, 
dins d’aquest terme municipal.  
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- 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 732,50 euros euros euros euros. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER..- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
 
Caldrà liquidar el complement de l’impost i taxes de llicència, sobre el 
pressupost: 

Habitatge
Superfície 487,00           m2 2                            
Coef 0,150             0                            
Mòdul 1940,48 €/m2
Obra parcial -                             
Pressupost Ajuntament 141.752,06    23.585.559            

TOTAL 141.752,06    € 23.585.559           

Impost 3,04% 4.309,26           € 717.001                
Taxa 310,50           
Placa Obres 18,00             
TOTAL LLICENCIA 4.637,76        

 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Condicions de Llicència:Condicions de Llicència:Condicions de Llicència:Condicions de Llicència:    
 

1. Caldrà obtenir la llicència urbanística referent al moviment de terres 
efectuat en la finca de Can Cucut, tramitat paral·lelament a aquest 
expedient. 

2. La tanca proposada serà de filat ecològic. Aquesta es defineix per disposar 
d’una malla anodada de forma rectangular, amb distàncies entre filferros 
horitzontals variables, amb una major distància en les parts inferiors per 
permetre el pas de micromamífers (30 cm entre un i altre), i una menor 
distància en les parts superiors per permetre el pas de l’ornitofauna (15 cm 
entre un i altre). 

3. Caldrà complir les condicions particulars i generals que s’estableixen en 
la resolució del Cap de Demarcació Territorial Llobregat-Foix i Tordera-
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Besòs, en referència a l’autorització d’obres en zona de policia tramesa 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

4. Cal aportar abans de l’inici de les obres el document d’acceptació de 
residus pel gestor autoritzat (decret 161/2001) 

 
 

8.8.8.8. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 10/11/10 d'aprovació del Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 10/11/10 d'aprovació del Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 10/11/10 d'aprovació del Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 10/11/10 d'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut de les obPla de Seguretat i Salut de les obPla de Seguretat i Salut de les obPla de Seguretat i Salut de les obres d'urbanització de perllongació del  res d'urbanització de perllongació del  res d'urbanització de perllongació del  res d'urbanització de perllongació del  
C/ Sant SadurníC/ Sant SadurníC/ Sant SadurníC/ Sant Sadurní    

 
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 10 de novembre de 2010 l’alcaldia va dictar la resolució que, 
literalment, es transcriu: 
 
“Vista la designació del Sr. Josep Barberillo i Gesa, com a coordinador de 
Seguretat i Salut de les obres del Projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní 
des del carrer Indústria fins el carrer Lluís Millet. 
 
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres 
d’urbanització del carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins el carrer Lluís 
Millet, visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona. 
 
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres d’urbanització del 
carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins el carrer Lluís Millet. 
 
SegonSegonSegonSegon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern 
Local. 
 
TercerTercerTercerTercer.- Comunicar-ho al Coordinador de Seguretat i Salut i a SERXAR, SAU, 
empresa adjudicatària de les obres.” 
 
Vist el punt segon de la Resolució, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
Únic.- Ratificar l’acord de la Resolució d’Alcaldia de data 10 de novembre 
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres d’urbanització del 
carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins el carrer Lluís Millet. 
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9.9.9.9. Ratificar l'acorRatificar l'acorRatificar l'acorRatificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 15 de novembre de d de Resolució d'Alcaldia de data 15 de novembre de d de Resolució d'Alcaldia de data 15 de novembre de d de Resolució d'Alcaldia de data 15 de novembre de 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma i l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma i l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma i l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma i 
ampliació del Centre Civic de Sta. Agnès. ampliació del Centre Civic de Sta. Agnès. ampliació del Centre Civic de Sta. Agnès. ampliació del Centre Civic 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. 
 
Amb data 15 de novembre de 2010 l’alcaldia va dictar la resolució que, 
literalment, es transcriu: 
 
“Vista la designació del Sr. Robert Furió Domínguez, com a coordinador de 
Seguretat i Salut de les obres del Projecte de reforma i ampliació del Centre 
Cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes. 
 
Vist el nomenament de l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Mario Martínez Blaya, 
per Resolució d’Alcaldia de data 09/11/10 com a director facultatiu de les obres 
del Projecte de reforma i ampliació del Centre Cívic i nau polivalent de Santa 
Agnès de Malanyanes. 
 
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres 
del Projecte de reforma i ampliació del Centre Cívic i nau polivalent de Santa 
Agnès de Malanyanes. 
 
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del Projecte de 
reforma i ampliació del Centre Cívic i nau polivalent de Santa Agnès de 
Malanyanes. 
 
SegonSegonSegonSegon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern 
Local. 
 
TercerTercerTercerTercer.- Comunicar-ho al Coordinador de Seguretat i Salut, al Sr. Mario 
Martínez Blaya, director d’execució de les obres i a PROMO CONSTRUCCIONS 
FCO GABRIEL SL – ELECTRICITAT BOQUET, SL, UTE Ley 18/1983, de 26 de 
mayo, empresa adjudicatària de les obres.” 
 
Vist el punt segon de la Resolució, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
Únic.- Ratificar l’acord de la Resolució d’Alcaldia de data 15 de novembre 
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres del Projecte de 
reforma i ampliació del Centre Cívic i nau polivalent de Santa Agnès de 
Malanyanes. 
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10.10.10.10. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 26 de novembre Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 26 de novembre Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 26 de novembre Ratificar l'acord de Resolució d'Alcaldia de data 26 de novembre 

d'aprovació del Pla de Seguretatd'aprovació del Pla de Seguretatd'aprovació del Pla de Seguretatd'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d'urbanització del C/  i Salut de les obres d'urbanització del C/  i Salut de les obres d'urbanització del C/  i Salut de les obres d'urbanització del C/ 
Major. Major. Major. Major.     

 
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 26 de novembre de 2010 l’alcaldia va dictar la resolució que, 
literalment, es transcriu: 
 
“Vista la designació del Sr. Josep Maria Rovira, per Resolució d’Alcaldia de data 
15/11/10, com a coordinador de Seguretat i Salut de les obres del Projecte 
d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer Església. 
 
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres 
del Projecte d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer Església, signat 
pel Sr. Josep Maria Rovira i Saperas. 
 
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del projecte 
d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer Església 
 
SegonSegonSegonSegon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern 
Local. 
 
TercerTercerTercerTercer.- Comunicar-ho al Director de les obres i Coordinador de Seguretat i 
Salut i AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., empresa adjudicatària de les obres.” 
 
Vist el punt segon de la Resolució, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
Únic.- Ratificar l’acord de la Resolució d’Alcaldia de data 26de novembre 
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres del projecte 
d’urbanització del C/ Major i un tram del C/ Esglesia. 
    
    

11.11.11.11. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia de data 22 de novembre, Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia de data 22 de novembre, Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia de data 22 de novembre, Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia de data 22 de novembre, 
d'aprovació del Pla ded'aprovació del Pla ded'aprovació del Pla ded'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de sectorització i  Seguretat i Salut de les obres de sectorització i  Seguretat i Salut de les obres de sectorització i  Seguretat i Salut de les obres de sectorització i 
millora de la xarxa de clavegueram de La Torreta. millora de la xarxa de clavegueram de La Torreta. millora de la xarxa de clavegueram de La Torreta. millora de la xarxa de clavegueram 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. 
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Amb data 22 de novembre de 2010 l’alcaldia va dictar la resolució que, 
literalment, es transcriu: 
 
“Vista la designació del Sr. Josep Barberillo i Gesa, com a coordinador de 
Seguretat i Salut de les obres del Projecte de Sectorització i millora de la xarxa 
de clavegueram del nucli urbà de La Torreta. 
 
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres 
del Projecte de Sectorització i millora de la xarxa de clavegueram del nucli urbà 
de La Torreta, de data 18/11/10, signat pel Sr. Josep Barberillo i Gesa i visat pel 
Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona.  
 
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del projecte de 
Sectorització i millora de la xarxa de clavegueram del nucli urbà de La Torreta. 
 
SegonSegonSegonSegon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern 
Local. 
 
TercerTercerTercerTercer.- Comunicar-ho al Director de les obres i Coordinador de Seguretat i 
Salut i PIEDRA NATURAL LEIRÓ, S.A., empresa adjudicatària de les obres.” 
 
Vist el punt segon de la Resolució, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
Únic.- Ratificar l’acord de la Resolució d’Alcaldia de data 22 de novembre 
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres de sectorització i 
millora de la xarxa de clavegueram del nucli de La Torreta. 
    
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
18:40, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 


