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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REALITZADA EL DIA 24 de març de 2011. NÚMERO 2011/6.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Illm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Tinents d’alcalde: Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui

A la Roca del Vallès, el dia 24 de març de 2011, essent les 17:40 hores es
reuneixen a la Sala de Govern , l’alcalde Illm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí i
Gurgui , i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de regidors
convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra.
Dolors Melero Guirao.
Havent excusat la seva absència la Sra. Montserrat Ametller Viñamata.
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 10 de març de 2011
2.- Declaració de nullitat de la llicència d'obres 177/02 i de la llicència
d'activitats 07/02 segons RCA 614/04
3.- Aprovació Sollicitud d’ampliació del termini del procediment administratiu
en el que es resol la proposta de sollicitud de determinació de la Roca del
Vallès com municipi turístic.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 283.551,69 € aprovada per
resolució alcaldia amb el núm 277/2011.
5.- Ratificació de la Resolució de 15 de març de 2011 per mitjà de la qual
s'aprova la certificació número 3 i liquidació, a nom de l'empresa Drenatges
Ubans del Besòs, SL, corresponent a les obres incloses en el Projecte de els
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depuradores de les urbanitzacions de la Pineda i Sant Carles, per un import
7.931,50 euros.
6.- Aprovació acta 2a de preus contradictoris de les obres del projecte
d'urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria fins el carrer Lluís
Millet. Preus PC-09 a PC-27.
7.- Aprovació de la 2a certificació de les obres realitzades per EDIFICACIONS
BARÓ, SL per a l'execució de les noves dependències de la Policia i reforma i
ampliació de la Sala de Plens de l'Ajuntament, al llarg del mes de febrer per un
import 30.311,21 €.
8.- Aprovació de la 4a certificació de les obres realitzades per UTE PROMOCONSTR.FCO.GABRIEL, SL, ELECTRICITAT BOQUET, SL per l'execució de les obres
de l'ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de Malanyanes, al llarg
del mes de febrer per un import 31.362,66 euros
9.- Relació de factures per aprovar per Junta de Govern del dia 24 de març
corresponent a exercici 2010 i per import de 6.483,37 €.
10.- Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes gener de
2011, i referides al Projecte de vialització del carrer Major, a nom de l'empresa
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, per import de 55.632,00 euros.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
11.- Exp.31/2010 obra major a nom Departament d'Acció Social per les obres
de rehabilitació de cobertes del centre de dia Vallderiolf
12.- Acceptar recurs reposició contra la liquidació de l'exp. d'obres 22/10 a
nom de SAT Can Badó.
13.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 178, d'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut de les obres de finalització de la urbanització de l'Av. Gaudi.
14.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 182, d'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del projecte de reforma i encreuaments de vials i reparació
de ferms en sectors de La Roca Centre.
15.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 244, d'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del projecte d'urbanització del Passatge Lauria.
16.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 289, d'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut de les obres de reparació del ferm del C/ Costa Brava.
17.- Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 290, d'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut de les obres de reparació del ferm del Ptge Torretns del
Ramassar
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ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 10 de març de 2011
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 10 de març de 2011, el qual va estar
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres
solliciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els
assistents.

2. Declaració de nullitat de la llicència d'obres 177/02 i de la
llicència d'activitats 07/02 segons RCA 614/04
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’Ajuntament va rebre en data 07/07/10 amb NRGE 5222/10 per part del Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona la fermesa de la sentència
01/2009 de data 01 de gener de 2009 (RCA 614/04) una vegada resolt en data
28/05/10 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el recurs d’apellació
148/2009 segons sentència número 454/2010.
El fallo d’aquesta sentència diu literalment:
“PRIMERO.- ESTIMAR el recurso de apelación formulado por Salvem Vilalba
contra la sentencia dictada el 7 de enero de 2009 por el juzgado de lo
contencioso administrativo número 12 de Barcelona, para revocarla y estimar
el recurso y anular las dos licencias impugnadas.”
Vist que per sentència ferma s’ha declarat nulles les llicència d’obres (exp
177/02) i d’activitats (exp 07/02) del camp de golf ubicat en el sector SPM-4
Vilalba.
En compliment de la sentència esmentada i en l’exercici de les atribucions que
em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
i d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de 2007,
PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Primer.- DONAR per anullat en via administrativa la llicència d’obres 177/02
per la que es va atorgar llicència municipal d’obres per la construcció d’un
camp de golf a la finca Vilalba, en compliment de la sentència 454/2010 de
data 28/05/10 del TSJCat secció tercera recaiguda en el recurs d’apellació
148/2009 en el marc del Recurs Contenciós administratiu 614/04 promogut per
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Salvem Vilalba contra l’Ajuntament de la Roca del Vallès i Residencial Vilalba
Golf S.L.
Segon.- DONAR per anullat en via administrativa la llicència d’activitats 07/02
per la que es va atorgar llicència municipal d’activitats per la installació d’un
camp de golf a la finca Vilalba, en compliment de la sentència 454/2010 de
data 28/05/10 del TSJCat secció tercera recaiguda en el recurs d’apellació
148/2009 en el marc del Recurs Contenciós administratiu 614/04 promogut per
Salvem Vilalba contra l’Ajuntament de la Roca del Vallès i Residencial Vilalba
Golf S.L.
Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució al Jutjat del Contenciós-Administratiu
número 12 de Barcelona.

3. Aprovació Sollicitud d’ampliació del termini del procediment
administratiu en el que es resol la proposta de sollicitud de
determinació de la Roca del Vallès com municipi turístic.”

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 28 d’octubre de 2010 la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
va aprovar sollicitar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya la determinació de la Roca del Vallès com a municipi turístic als
efectes del que disposen els articles 2 i 3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre,
d’horaris comercials, exceptuant el règim general d’horaris comercials per a la
part del municipi que figurava a l’Annex I (plànols 1 i 2), per tot l’any i en la
franja horària màxima autoritzada per llei. Aquest acord va ser ratificat en data
27 de gener de 2011 pel Ple municipal.
L’acord -juntament amb els informes preceptius- va ser degudament notificat
a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya en data 10
de novembre de 2010 (Registre de sortida núm. 4990).
En data 19 de gener de 2011 (Registre de sortida núm. 294) es va sollicitar a
l’esmentada Direcció General de Comerç còpia de les allegacions
presentades durant la tramitació de l’expedient, les quals van ser trameses a
aquest Ajuntament en data 25 de gener de 2011 (Registre d’entrada núm.
423).
En data 26 de gener de 2011 (Registre d’entrada núm. 484) la Direcció General
de Comerç posa en coneixement d’aquest Ajuntament que en data 1 de
desembre de 2010 fou tramesa a la Direcció General de Turisme la sollicitud
de l’informe preceptiu que estableix l’article 3.3 de la llei 8/2004, de 23 de
desembre, d’horaris comercials. Així mateix, exposaven que, ja que aquest
informe és determinant per a la resolució de l’expedient, el termini establert a
l’article 3.4 per la tramitació de l’expedient resta suspès des de la data
indicada fins a la data de recepció de l’informe de la Direcció General de
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Turisme o, com a màxim, quan hagin transcorregut tres mesos des de la
sollicitud de l’informe.
En data 1 de febrer de 2011 (Registre d’entrada núm. 685) la Direcció General
de Comerç notifica a aquest Ajuntament que en data 28 de gener de 2011
s’havia rebut l’informe preceptiu sollicitat a la Direcció General de Turisme i,
per tant, restava aixecada la suspensió que anteriorment havia estat
comunicada.
En data 7 de febrer de 2011 (Registre d’entrada núm. 868) la Direcció General
de Comerç dóna trasllat a aquest Ajuntament de l’informe emès per la
Direcció General de Turisme en data 27 de gener de 2011, atorgant un termini
màxim de deu dies, a comptar des de l’endemà de la data de recepció de
l’escrit, perquè l’Ajuntament pugui aportar les allegacions i documentació
que considerés adients.
L’informe emès per la Direcció General de Turisme és del contingut següent:
“...Vistes les dades no és possible afirmar que la Roca del Vallès compleix els
supòsits establerts per l’article 3.1 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre,
d’horaris comercials...
... De totes maneres cal promoure una reflexió sobre si els emplaçaments com
el cas de la Roca Village, tot i no complir els supòsits de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, d’horaris comercials per declarar municipi turístic a la Roca del
Vallès, convindria autoritzar-los atès que la Roca Village és un producte turístic
que atrau a l’any prop de 3 milions de visitants, dels quals, un 40%
(sobrepassant el milió de persones) van ser turistes i d’aquest collectiu, el 84%
eren estrangers, fet que provoca un gran impacte socials i econòmic en el
territori i la seva promoció i màrqueting va dirigit als principals mercats emissors
del turisme cap a Catalunya. Cal assenyalar, al mateix, la singularitat del nucli
comercial de la Roca Village en relació a l’afluència, les característiques i
procedència dels visitants i cal remarcar que l’especialització d’aquest nucli
comercial configura en l’actualitat un atractiu per una demanda turística
considerable.”
D’acord amb el que s’acaba d’exposar:
a) Es comprova que existeix una controvèrsia, sobre la regulació aplicable
en la definició de municipi turístic als efectes de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, d’Horaris Comercials de Catalunya (la “Llei d’Horaris
Comercials”).
b) Aquesta consideració és de suma importància tota vegada que la
procedència de la proposta sollicitada per l’Ajuntament de la Roca del
Vallès ha de resoldre’s tenint en compte si es compleix o no amb la
definició de municipi turístic prevista a l’article 3.1 de la Llei d’Horaris
Comercials que difereix de la previsió continguda a l’article 18 de la Llei
13/2002, de 21 de juny de Turisme de Catalunya.
c) Donat que aquest punt és determinant per a la correcta resolució del
procediment, es considera essencial l’aportació d’un informe en el
present procediment, que analitzi exhaustivament la compatibilitat
jurídico-social a la qüestió plantejada.
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d) Per tal de procedir a l’elaboració de dit informe jurídic social, el qual
permetrà disposa d’un suport més puntualitzador d’algunes imprecisions
interpretatives i d’adaptació, seria necessari disposar d’una ampliació
del termini del procediment administratiu en el que es resol la proposta
de sollicitud de determinació de municipi turístic del municipi de la
Roca del Vallès.
e) Concorre en el present cas el supòsit previst per a l’ampliació del termini
que es preveu a l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim comú de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. En efecte:
-

Inexistència d’impediment legal: No existeix cap precepte
específic que impedeixi l’ampliació del termini conferit per
formular allegacions, generalment reconeguda per l’article 49
de la Llei 30/1992.

-

Inexistència de perjudicis a tercers: No existeix en el present cas
cap perjudici a tercer que pugui derivar-se del fet de la prudent
ampliació a que es refereix l’esmentat precepte. D’altra banda,
la complexitat tècnica de les qüestions objecte d’allegacions
aconsellen, per una millor tutela dels legítims interessos d’aquesta
corporació, la concessió de l’ampliació del termini sollicitada. En
efecte, l’adequat anàlisi i confrontació de les dades contingudes
en les allegacions presentades en el si del procediment
administratiu requereix un lapse de temps superior a l’ inicialment
aplicable.

Des de l’adopció de l’acord de la Junta de Govern Local de data 28
d’octubre de 2010 i amb posterioritat a la notificació de dit acord a la Direcció
General de comerç, en aquest Ajuntament han tingut entrada diversos
informes favorables a la declaració del municipi com a turístic, podent
esmentar els següents: Consell Comarcal del Vallès Oriental (Registre
d’entrada núm. 340, de 21 de gener de 2011), Empresa Sagalés, SA (Registre
d’entrada núm. 739, de 3 de febrer de 2011) i Consorci DO Alella (Registre
d’entrada núm. 1922, de 15 de març de 2011)
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Sollicitar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, a l’empara de l’article 49 de la Llei 30/1992, una ampliació del
termini del procediment administratiu en el que es resol la proposta de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per la qual es sollicita la determinació del
municipi de la Roca del Vallès com a municipi turístic, fins al màxim permès pels
esmentats preceptes.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya.
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Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest acord i
signatura dels documents que se’n derivin, si escau.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4. Donar compte de la relació de factures d'import 283.551,69 €
aprovada per resolució alcaldia amb el núm 277/2011.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix
que correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de
les obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases
d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del
Pressupost 2010 prorrogat per a l’exercici 2011, 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
prorrogat per a l’exercici de 2011 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/2011/5, per un import
de 283.551,69 euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions
RESOL :
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la
relació de factures adjunta, per una quantia de 38.586,43 euros amb càrrec a
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures
adjunta, per una quantia de 244.709,26 euros, amb càrrec a les partides
pressupostaries relacionades en el document adjunt.
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
per a la seva comptabilització.

5. Ratificació de la Resolució de 15 de març de 2011 per mitjà de la
qual s'aprova la certificació número 3 i liquidació, a nom de
l'empresa Drenatges Ubans del Besòs, SL, corresponent a les obres
incloses en el Projecte de els depuradores de les urbanitzacions
de la Pineda i Sant Carles, per un import 7.931,50 euros.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució de
data 15 de març de 2011, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:
“VISTA la certificació número 3 i liquidació, a nom de l’empresa DRENATGES
URBANS DEL BESÒS, SL, amb NIF B-61835575, corresponent a les obres incloses
en el Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de la Pineda i Sant
Carles, realitzades per a la finalització de l’obra per import de 7.931,50 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària 02.161.62303, Depuradores Sant Carles i la Pineda, inclosa en el
Pressupost per al 2010, prorrogat pel 2011.
VIST la relació de factures F/2011/3, per import de 170.110,48 euros que inclou
la factura expedida per l’empresa abans mencionada, aprovada en la Junta
de Govern Local de 21de febrer de 2011.
VIST l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la
certificació.
ATÈS 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’article 17.5 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, estableix
que: “los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el
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precio de las obras, de los suministros o de los servicios dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha de recepción por el Ayuntamiento de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten
la realización parcial o total del contrato”.
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Es per tot això, que l’Alcaldia Presidència, en ús de les seves atribucions,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar la certificació número 3 i liquidació, a nom de l’empresa
DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL, amb NIF B-61835575, corresponent a les
obres incloses en el Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de la
Pineda i Sant Carles, realitzades per a la finalització de l’obra per import de
7.931,50 euros.
SEGON.- Ordenar el pagament immediat de les factures.
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que
se celebri.
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
per a la seva comptabilització.“
Atès que l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència
delegada en la Junta de Govern Local és una competència delegada per
l’Alcalde en la Junta de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de
2007.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 15 de març de 2011
anteriorment transcrita.
SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics.
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6. Aprovació acta 2a de preus contradictoris de les obres del
projecte d'urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer
Indústria fins el carrer Lluís Millet. Preus PC-09 a PC-27.
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 10 de març de 2011 i amb numero de registre d’entrada 1822
l’empresa GESA, SL va presentar acta de preus contradictoris, arran de les
obres realitzades del projecte d’urbanització de carrer Sant Sadurní, des del
carrer Indústria fins el carrer Lluís Millet al llarg del mes de febrer de 2011.
Vista l’acta de preus contradictoris signada per l’Enginyer municipal i el
representant de la empresa contractista on es descrien els preus contradictoris
PC09-PC27, que corresponen al següent detall:
1. PC-09 Treballs necessaris per a la plantació arbustiva, inclou excavació
de clot i planta d’arbust en contenidor. Preu 5,62 euros/ut.
2. PC-10 Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3 litres
Teucrium Fruticans. Preu 9,96 euros/ut.
3. PC-11 Subministrament i col.locació de manta de coco ancorada amb
varilles metal.liques a talús existent de <5m d’amplada i >50º
d’inclinació. Preu 8,86 euros/m2.
4. PC-12 Subministrament i col.locació d’hidrosembra en 2 fases en talús
de <5 d’amplada i >50º d’inclinació. Preu 4,57 euros/m2.
5. PC-13 Preparació del talúsper a col.locació de manta hidrosembra,
inclou excavació de talús amb mitjans naturals i mecànics de 10cm
gruix, reblert amb 10cm de terra vegetal i excavació de rases. Preu 13,80
euros/m2.
6. PC-14 Subministrament i col.locació de bagant d’acer inoxidable de
mides interiors de comporta 630x380x6mm, inclou marc en forma d’u
perimetral, goma d’estanqueïtat, formant un calaix per anar empotrat
amb spits a parets existents del pou. Preu 601,80 euros ut.
7. PC-15 Condicionament de tapa d’arqueta metàl.lica del pou de reg de
1,00x1,00 per permetrela seva obertura i manipulació a mà per part dels
regants i comptabilitzar-la amb un nou bagant. Totalment acabat. Preu
196,52 euros ut.
8. PC-16 Subministrament i col.locació de barana d’acer galvanitzat en
calent amb ancoratges a paret. Preu 136,20 euros ut.
9. PC-17 Subministrament i col.locació de reicat d’acer galvanitzat simple
torsió d’alçada 2,50m inclou retirada de tanca existent, col.locació de
postes de 3m d’alçada empotrats a terra, formigonat entre rampa i
muret per estabilitzar la tanca i postes per no estar empotrats per falta
d’espai. Preu 810,40 euros ut.
10. PC-18 Subministrament i col.locació de peça de remat en “U” de
formigó prefabricat, col.locada amb morter de ciment i ciment cola.
Preu 17,94 euros ut.
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11. PC-19 Subministrament i col.locació de perfil metàl.lic en “I” de
100x100mm amb cares interiors pintades amb una capa de pintura
d’imprimació en gris, anclatges a murat a través tacs split. Preu 45,07
euros ut.
12. PC-20 Subministrament i col.locació de senyal quadrada 60x60 nivell 1.
Preu 65,12 euros.
13. PC-21 Subministrament i col.locació de senyal circular Ø60 nivell 1. Preu
65,12 euros ut.
14. PC-22 Col.locació de senyal a fanal existent amb fleje metàl.lic. Preu
26,70 euros ut.
15. PC-23 Formació de cuneta de formigó per a recollida d’aigües al final
de carrer, inclou enderrroc de paret de pou del rec per a entrada
d’aigües, excavació de rasa, formigonat de cuneta i càrrega i transport
de material sobrant a abocador. Preu 26,45 euros ut.
16. PC-24 Treballs necessaris per a la formació de rama d’accés a comp de
conreu, inclou l’excavació de talús col.locació de tub passant de
PEØ250 col.locació d’una capa de mallasso, formigonat de rampa HM20 i formació de porta d’accés manual amb passadors metàl.lics en
barana de fusta. Preu 1.918,63 euros ut.
17. PC-25 Pintat de zona de contenidor amb pintura acrílica de 10cm color
groc, inclou premarcatge. Preu 37,64 euros ut.
18. PC-26 Formació de jardinera amb vorada T-3 tallada a fàbrica sobre llit
de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter elaborat a obra amb
formigonera (total llargada 2,46m cada jardinera). Preu 74,80 euros ut.
19. PC-27 Execució de llosa armada sota paviment de sauló per protecció
de xarxa de rec a l’entrada del camp de conreu. Preu 85,40 euros ut.
Vist l’informe de 14 de març de 2011 emés pels Serveis Tècnics Municipals que
a continuació es transcriu:
“En data 10 de març de 2011 i número de registre d’entrada 1822, Josep
Barberillo, en representació de l’enginyeria GESA, empresa adjudicatària
de la direcció d’obra de les obres corresponents al Projecte d’urbanització
del carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet, i com
a director facultatiu de les mateixes, presenta l’acta de preus contradictoris
número 2 de les obres esmentades (PC-09 a PC-27).
Els preus considerats s’ajusten als preus
favorablement l’esmentada acta de preus.”

de

projecte

i

s’informa

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP un cop perfeccionat el contracte,
l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per
raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant
degudament la seva necessitat en l’expedient.
De conformitat amb l’article 217 LCSP ”Són obligatòries per al contractista les
modificacions del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix
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l’article 202, produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o
substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
compreses en el contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu
la lletra e) de l’article 220. En cas de supressió o reducció d’obres, el
contractista no té dret a reclamar cap indemnització”.
Atès que, les modificacions contractuals, les actualitzacions i les revisions de
preus és una competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat
amb la resolució d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicades al BOP de
Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007, publicat al BOP de
Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els preus contradictoris de PC-09 a PC-27 corresponents a
partides no previstes al Projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del
carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet, segons el següent detall:
20. PC-09 Treballs necessaris per a la plantació arbustiva, inclou excavació
de clot i planta d’arbust en contenidor. Preu 5,62 euros/ut.
21. PC-10 Subministrament de planta arbustiva en contenidor de 3 litres
Teucrium Fruticans. Preu 9,96 euros/ut.
22. PC-11 Subministrament i col.locació de manta de coco ancorada amb
varilles metal.liques a talús existent de <5m d’amplada i >50º
d’inclinació. Preu 8,86 euros/m2.
23. PC-12 Subministrament i col.locació d’hidrosembra en 2 fases en talús
de <5 d’amplada i >50º d’inclinació. Preu 4,57 euros/m2.
24. PC-13 Preparació del talúsper a col.locació de manta hidrosembra,
inclou excavació de talús amb mitjans naturals i mecànics de 10cm
gruix, reblert amb 10cm de terra vegetal i excavació de rases. Preu 13,80
euros/m2.
25. PC-14 Subministrament i col.locació de bagant d’acer inoxidable de
mides interiors de comporta 630x380x6mm, inclou marc en forma d’u
perimetral, goma d’estanqueïtat, formant un calaix per anar empotrat
amb spits a parets existents del pou. Preu 601,80 euros ut.
26. PC-15 Condicionament de tapa d’arqueta metàl.lica del pou de reg de
1,00x1,00 per permetrela seva obertura i manipulació a mà per part dels
regants i comptabilitzar-la amb un nou bagant. Totalment acabat. Preu
196,52 euros ut.
27. PC-16 Subministrament i col.locació de barana d’acer galvanitzat en
calent amb ancoratges a paret. Preu 136,20 euros ut.
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28. PC-17 Subministrament i col.locació de reicat d’acer galvanitzat simple
torsió d’alçada 2,50m inclou retirada de tanca existent, col.locació de
postes de 3m d’alçada empotrats a terra, formigonat entre rampa i
muret per estabilitzar la tanca i postes per no estar empotrats per falta
d’espai. Preu 810,40 euros ut.
29. PC-18 Subministrament i col.locació de peça de remat en “U” de
formigó prefabricat, col.locada amb morter de ciment i ciment cola.
Preu 17,94 euros ut.
30. PC-19 Subministrament i col.locació de perfil metàl.lic en “I” de
100x100mm amb cares interiors pintades amb una capa de pintura
d’imprimació en gris, anclatges a murat a través tacs split. Preu 45,07
euros ut.
31. PC-20 Subministrament i col.locació de senyal quadrada 60x60 nivell 1.
Preu 65,12 euros.
32. PC-21 Subministrament i col.locació de senyal circular Ø60 nivell 1. Preu
65,12 euros ut.
33. PC-22 Col.locació de senyal a fanal existent amb fleje metàl.lic. Preu
26,70 euros ut.
34. PC-23 Formació de cuneta de formigó per a recollida d’aigües al final
de carrer, inclou enderrroc de paret de pou del rec per a entrada
d’aigües, excavació de rasa, formigonat de cuneta i càrrega i transport
de material sobrant a abocador. Preu 26,45 euros ut.
35. PC-24 Treballs necessaris per a la formació de rama d’accés a comp de
conreu, inclou l’excavació de talús col.locació de tub passant de
PEØ250 col.locació d’una capa de mallasso, formigonat de rampa HM20 i formació de porta d’accés manual amb passadors metàl.lics en
barana de fusta. Preu 1.918,63 euros ut.
36. PC-25 Pintat de zona de contenidor amb pintura acrílica de 10cm color
groc, inclou premarcatge. Preu 37,64 euros ut.
37. PC-26 Formació de jardinera amb vorada T-3 tallada a fàbrica sobre llit
de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter elaborat a obra amb
formigonera (total llargada 2,46m cada jardinera). Preu 74,80 euros ut.
38. PC-27 Execució de llosa armada sota paviment de sauló per protecció
de xarxa de rec a l’entrada del camp de conreu. Preu 85,40 euros ut.
SEGON.- Comunicar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals.

7. Aprovació de la 2a certificació de les obres realitzades per
EDIFICACIONS BARÓ, SL per a l'execució de les noves
dependències de la Policia i reforma i ampliació de la Sala de
Plens de l'Ajuntament, al llarg del mes de febrer per un import
30.311,21 €.
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 certificació número 2 de les obres realitzades el mes febrer de 2011, i
referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: dependències de la
Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb
CIF B-08639700, per un import de 30.311,21euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 01.920.62201–
Condicionament d’edificis municipals.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la
certificació.
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la certificació número 2 de les obres realitzades el mes febrer
de 2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial:
dependències de la Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa
EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF B-08639700, per un import de 30.311,21euros.
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a
la seva comptabilització.

8. Aprovació de la 4a certificació de les obres realitzades per UTE
PROMO-CONSTR.FCO.GABRIEL, SL, ELECTRICITAT BOQUET, SL per
l'execució de les obres de l'ampliació i millora del Centre Cívic de
Santa Agnès de Malanyanes, al llarg del mes de febrer per un
import 31.362,66 euros
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
VISTA la certificació número 4, a nom de l’empresa UTE PROMOCONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF U65420283, corresponent a les obres realitzades del mes de febrer de 2011, i
referides a l’ obra d’ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de
Malenyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 31.362,66 euros.
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ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària, 05.330.63200, de condicionament del Centre Cívic Santa
Agnès, inclosa en el Pressupost per al 2010, prorrogat el 2011.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la
certificació.
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la certificació número 4, a nom de l’empresa UTE PROMOCONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF U65420283, corresponent a les obres realitzades del mes de febrer de 2011, i
referides a l’ obra d’ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de
Malenyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 31.362,66 euros.
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a
la seva comptabilització.
9. Relació de factures per aprovar per Junta de Govern del dia 24 de març
corresponent a exercici 2010 i per import de 6.483,37 €.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
ATES que son factures amb data de 2010, amb registre d’entrada posterior a
la data d’admissió de factures per a la seva comptabilització a l’exercici de
2010.
ATÈS que el darrer paràgraf de l’article 20 de les bases d’execució del
pressupost de 2010 prorrogat per el 2011, estableix que :
“ Que la despesa assignada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits
del pressupost vigent i serà competent per a la seva aprovació, la Junta de
Govern.”
VISTA la relació de factures presentades relatives a l’exercici 2010 amb el núm.
F/2011/6, per import de 6.483,37 €.
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VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la
relació de factures adjunta, per una quantia de 6.483,37 euros amb càrrec a
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt.
SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
per a la seva comptabilització.
Desprès de la votació d’aquest punt núm. 9 i abans de deliberar sobre el
següent punt, s’absenta, sortint físicament de la sala a on es celebra la Junta
de Govern el regidor sr. Manel Álvarez i Herrera
10. Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes gener
de 2011, i referides al Projecte de vialització del carrer Major, a nom de
l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, per import de 55.632,00 euros.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
VISTA la certificació número 1 de les obres realitzades el mes gener de 2011, i
referides al Projecte de vialització del carrer Major, a nom de l’empresa AGUSTÍ
Y MASOLIVER, SA, amb CIF A-17000993, per import de 55.632,00 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.155.61901–
Peatonalització carrer Major.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la
certificació.
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:

16

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

PRIMER.- Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes gener
de 2011, i referides al Projecte de vialització del carrer Major, a nom de
l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, amb CIF A-17000993, per import de
55.632,00 euros.
SEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
per a la seva comptabilització.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
11. Exp.31/2010 obra major a nom Departament d'Acció Social per les
obres de rehabilitació de cobertes del centre de dia Vallderiolf
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sollicitud de llicència d’obres majors de data 7 d’octubre de 2010 amb
NRGE 7415, formulada per la Sra. ROSARIO MANJÓN DONCEL, Cap del Servei
de Projectes, obres i equipaments del Departament d’Acció Social i
Ciutadania, per a realitzar obres consistents en la rehabilitació de cobertes del
Centre de dia Vallderiolf, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, 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’arquitecte tècnic
municipal en data 9 de març de 2011, els actes d’edificació i ús del sòl,
l’autorització dels quals es sollicita, són conformes a la vigent normativa
urbanística reguladora.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de
juliol de 2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril:
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de
propietat i sens perjudici del de tercer, a INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I
SERVEIS SOCIALS (ICASS), per a realitzar obres consistents en la rehabilitació de
cobertes del Centre de dia Vallderiolf, dins d’aquest terme municipal.
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SEGON.- 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 600
euros.
TERCER..- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Impost sobre construccions, installacions i obres (Ordenança Fiscal número 3)
Caldrà liquidar el complement de l’impost i taxes de llicència, sobre el
pressupost:
Pressupost Projecte= 208.242,05
ICIO= 208.242,05*3,04% = 6.330,56 €
Taxa = 194,07 €
Placa Obres= 18,00 €
TOTAL= 6.542,63 €
QUART.- Condicions de Llicència :

-

El tractament del material d’acabat utilitzat a les obres de reforma haurà
de ser similar (color, textura, acabats) al material d’acabat de les
edificacions existents.

-

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
previ informe dels serveis tècnics per aquest ajuntament, abans d’efectuarles.

-

Cal presentar la justificació del compliment d’allò establert al Reial Decret
105/2008 d’1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i enderroc en relació al Decret 201/94 regulador dels
residus d’enderroc i de construcció i al Decret 161/2011 de modificació de
l’anterior.

12. Acceptar recurs reposició contra la liquidació de l'exp. d'obres
22/10 a nom de SAT 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.
En data 13 de gener de 2011 la Junta de Govern Local va atorgar llicència
d’obres majors per a obres de construcció de coberta en el pati exterior de la
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granja Can Badó a la parcel.la 262 de polígon 3, a nom de S.A.T. Can Badó. (
Exp. 22/10)
En data 3/03/11 S.A.T. Can Badó presenta recurs de reposició contra la
liquidació efectuada de la llicència d’obres 22/10.
En data 9 de març de 2011 l’Arquitecta Municipal emet el següent informe
respecte al recurs de reposició presentat contra la liquidació efectuada de
l’expedient d’obres majors 22/10:
“Es presenta recurs de reposició de l’Impost sobre Construccions, Installacions i
Obres per part de SAT Can Badó, en relació a la notificació de liquidació
d’impost sobre construccions, installacions i obres relatives a la llicència
d’obres del cobert ramader a la granja de Can Badó, per un import de
4.247,32€.
En el recurs s’allega que la liquidació de l’impost s’ha practicat prenent com a
base una incorrecta analogia de la naturalesa de la installació objecte de la
llicència (cobert ramader) amb el tipus d’obra relacionada en l’annex de
l’article 9 de l’Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Construccions,
Installacions i Obres (cobert en edificis industrials).
El mateix annex estableix que “En el cas d’obres d’installació o d’obres que
per les seves característiques singulars no sigui possible incloure-les en les
categories especials, la base imposable serà el pressupost d’execució material
visat pel collegi oficial corresponent”.
Atès que l’article 7è.4. de l’ordenança fiscal núm 3 estableix que la quota de
l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen, i
l’article 8è. estableix que el tipus de gravamen serà del 3,04 per 100, l’impost
sobre construccions, installacions i obres ascendeix a 1.632,57 €.

Liquidació ICIO
PEM
Impost 3,04%
Total

Cobert agrícola
53.702,95 €
1.632,57 €
1.632,57 €

Atès que és competència de la Junta de Govern Local resoldre el recurs per
ser l’òrgan que va dictar l’acte contra el qual s’ha impugnat.
ES DISPOSA:
PRIMER.- Anul.lar la liquidació de la llicència d’obres 22/10 a nom de S.A.T Can
Badó per un import de 4.575,82 €, desglosats de la següent forma:
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ICIO: 4.247,32 €
Taxa LLicència: 310,50
Placa Obres: 18€
Total : 4.575,82 €
SEGON.- Aprovar la nova liquidació de la llicència d’obres 22/10 a nom de SAT
Can Badó:
ICIO : 53.702,95 €+ 3,04% = 1.632,57 €
Taxa Llicència: 310,50 €
Placa Obres: 18,00 €
TOTAL= 1.961,07 €
Tercer .-NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedien, a l’oficina de
Recaptació i a l’Àrea d’intervenció de l’Ajuntament. .

13. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 178, d'aprovació del Pla
de Seguretat i Salut de les obres de finalització de la urbanització
de l'Av. Gaudi.
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 18 de febrer de 2010 l’alcaldia va dictar la resolució que,
literalment, es transcriu:
“Vista la designació del Sr. Alberto Villasís Vega, per Resolució d’Alcaldia de
data 07/02/11, com a director de les obres i coordinació de Seguretat i Salut
de les obres del Projecte de finalització de la urbanització de l’Avinguda
Gaudí.
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres
del Projecte de finalització de la urbanització de l’Avinguda Gaudí, signat pel
Sr. Alberto Villasís Vega.
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del Projecte de
finalització de la urbanització de l’Avinguda Gaudí.
Segon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern
Local.
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Tercer.- Comunicar-ho al Director de les obres i Coordinador de Seguretat i
Salut i a PAVIMENTACIONES, REBAJES Y CONSTRUCCIONES 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 18 de febrer,
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres del Projecte de
finalització de la urbanització de l’Avinguda Gaudí.

14. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 182, d'aprovació del Pla
de Seguretat i Salut del projecte de reforma i encreuaments de
vials i reparació de ferms en sectors de La Roca Centre.
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 18 de febrer de 2010 l’alcaldia va dictar la resolució que,
literalment, es transcriu:
“Vista la designació del Sr. Joel Font Toribio, per Resolució d’Alcaldia de data
07/02/11, com a director de les obres i coordinació de Seguretat i Salut de les
obres del Projecte de reforma d’encreuaments de vials i reparació de ferms en
sectors de La Roca centre (Can Colet/Can Borrell/Rocatomba/Can Gurri).
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres
del Projecte de reforma d’encreuaments de vials i reparació de ferms en
sectors de La Roca centre ( Can Colet/Can Borrell/Rocatomba/Can Gurri).,
signat pel Sr.Joel Font Toribio..
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del Projecte de
reforma d’encreuaments de vials i reparació de ferms en sectors de La Roca
centre ( Can Colet/Can Borrell/Rocatomba/Can Gurri).
Segon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern
Local.
Tercer.- Comunicar-ho al Director de les obres i Coordinador de Seguretat i
Salut i a AGUSTí 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 18 de febrer,
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres del Projecte de
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reforma d’encreuaments de vials i reparació de ferms en sectors de La Roca
centre (Can Colet/Can Borrell/Rocatomba/Can Gurri).

15. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 244, d'aprovació del Pla
de Seguretat i Salut del projecte d'urbanització del Passatge
Lauria.
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 3 de març 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 Ptge Lauria de La
Torreta.
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres
de reparació del ferm del carrer Torrent del Ramassar de La Torreta, signat pel
Sr. Josep Barberillo i Gesa, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques..
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del projecte
d’urbanització del Passatge Lauria de La Torreta.
Segon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern
Local.
Tercer.- Comunicar-ho al Director de les obres i Coordinador de Seguretat i
Salut i a DUINSA., 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 7 de març,
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres del projecte
d’urbanitzacií del Passatge Lauria de La Torreta.

16. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 289, d'aprovació del Pla
de Seguretat i Salut de les obres de reparació del ferm del C/
Costa Brava.
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 7 de març de 2011 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 de reparació del ferm del carrer Costa Brava de
La Torreta.
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres
de reparació del ferm del carrer Torrent del Ramassar de La Torreta, signat pel
Sr. Josep Barberillo i Gesa, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques..
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del projecte de de
reparació del ferm del carrer Costa Brava de La Torreta.
Segon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern
Local.
Tercer.- Comunicar-ho al Director de les obres i Coordinador de Seguretat i
Salut i a AGUSTí 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 7 de març,
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres de reparació del
ferm del carrer Costa Brava de La Torreta.

17. Ratificar l'acord de Resolució d'Alcadia 290, d'aprovació del Pla
de Seguretat i Salut de les obres de reparació del ferm del Ptge
Torrents del Ramassar
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 7 de març 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 de reparació del ferm del carrer Torrent del
Ramassar de La Torreta.
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres
de reparació del ferm del carrer Torrent del Ramassar de La Torreta, signat pel
Sr. Josep Barberillo i Gesa, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques..
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Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del projecte de de
reparació del ferm del carrer Torrent del Ramassar de La Torreta.
Segon.- Donar compte de la present aprovació a la propera Junta de Govern
Local.
Tercer.- Comunicar-ho al Director de les obres i Coordinador de Seguretat i
Salut i a AGUSTí 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 7 de març,
conforme s’aprovava el Pla de Seguretat i Salut per les obres de reparació del
ferm del carrer Torrent del Ramassar de La Torreta.
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent
les 18:44, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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