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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 19 de juliol de 2012. NÚMERO 2012/13. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 19 de juliol de 2012, essent les 18:30 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, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. 
Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i 
Fortuny i la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors 
convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao, i l’interventor Antoni Lopez Alonso. 
 
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 SERVEIS CENTRALS 
 
1.- Aprovació acta dia 5 de juliol de 2012 
 
2.- Donar compte de la relació de factures d'import 323.913,14 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 700. 
 
3.-  Proposta d’acord de no conformitat de les factures presentades per la 
mercantil Agència Catalana de Certificació (CATCert) de serveis 
corresponents als mesos de març i desembre de 2007. 
 
4.- Proposta de l’acord de desestimació de les reclamacions (que s’han de 
considerar recursos de reposició) presentades per diversos contribuents, contra 
la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la Urbanització de la 
vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de 
Malanyanes. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
5.- Aprovació modificació preu públic lloguer mensual local farmaciola del 
centre cívic santa Agnès 
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6.- Atorgament subvenció activitats esportives a l'entitat Club Agility La Roca 
 
7.- Aprovació conveni de col�laboració amb l'Associació Cultural de Joves de 
La Roca del Vallès 
 
8.- Aprovació conveni col�laboració amb NETT Associació Juvenil de La Roca 
 
9.- Aprovació conveni de col�laboració amb l'entitat cultural i juvenil Rumb a 
La Roca 
 
10.- Aprovació atorgament beques escola bressol, llibres i material escolar curs 
2012-2013 
 
11.- Ratificació Resolució acord col�laboració entre l'Ajuntament de La Roca 
del Vallès i la Fundació Privada Universitària Martí l'Humà per la participació 
conjunta en la convocatòria d'ajudes per a la promocio de centres de 
recolzament a emprenedors CEAE 2012 
 
12.- Renovació conveni de col�laboració amb el Departament Educació 
Generalitat Catalunya per al projecte FUTUR d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundària del municipi al segon cicle de l'ESO de 
l'IES 
 
13.- Aprovació atorgament subvencions ensenyament entitats municipals per a 
l'any 2012 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
14.- Exp. Obres 9/09 a nom de Victor Bloch Metzger per ampliació d'una 
vivenda existent a la finca de Can Bloch. 
 
15.- Moviment de terres de l'exp. 17/05 a nom de Carlos Vázquez Pastor 
 
16.- Modificació Exp. Obres 35/08 consistent en modificació del porxo de les 
obres 35/08 de construcció d'un habitatge unifamiliar a l'Av. Gaudi 16 
 
17.- Exp. Obres 16/10 a nom de Salatar Fomento SL, Advertiment caducitat i 
liquidació taxa 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 5 de juliol de 2012 
 
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 5 de juliol de 2012, el qual va estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
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sol�liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els 
assistents. 
 

2. Donar compte de la relació de factures d'import 323.913,14 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 700. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 700/12 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/09 per import de 323.913,14 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 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012, 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 2012 preveu 
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és 
competència de l’ Alcalde -President,  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, de mesures 
per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2012/9 per un import 
de 323.913,14 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 100.926,36 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
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SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 222.986,78 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. 
 

3.  Proposta d’acord de no conformitat de les factures presentades per la 
mercantil Agència Catalana de Certificació (CATCert) de serveis 
corresponents als mesos de març i desembre de 2007. 

 
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 la presentació al Registre d’entrada de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, per part de la mercantil Agència Catalana de Certificació (CATCert), 
en data 15 de juny de 2012 i Registre d’entrada número 2012/003874, les 
factures: 
 

Factura número: FR060339. Factura número: FR070718. 
Data de la factura: 05/03/2007. Data de la factura: 21/12/2007. 
Import de la factura: 47,00 euros (IVA inclòs) 

 
Import de la factura: 84,00 euros (IVA inclòs). 

 
ATÈS el Faig Constar elaborat per la responsable administrativa de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, departament encarregat del Registre d’entrada de 
documents adreçats a l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, on es determina l’existència de la figura de la prescripció del dret a 
exigir el pagament de les obligacions reconegudes o liquidades. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde-President 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant Resolució d’alcaldia 
número 2011/0760, de data 30 de juny de 2011. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.-  NO DONAR LA CONFORMITAT a les factures presentades per la 
mercantil Agència Catalana de Certificació (CATCert) i que queden 
identificades: 
 

Factura número: FR060339. Factura número: FR070718. 
Data de la factura: 05/03/2007. Data de la factura: 21/12/2007. 
Import de la factura: 47,00 euros (IVA inclòs) 

 
Import de la factura: 84,00 euros (IVA inclòs). 

 
SEGON.- DECLARAR la prescripció del dret a exigir el pagament de les 
obligacions de les anteriors factures, presentades el proppassat 15 de juny de 
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2012 (Registre d’entrada número 2012/003874), per la mercantil Agència 
Catalana de Certificació (CATCert), d’acord amb el que s’estableix a l’article 
25.1.b) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, a l’article 
1967 del Codi Civil estatal i a l’article 121-21-b) del Codi Civil català-Llibre primer. 
 
TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord que s’adopti a la mercantil Agència 
Catalana de Certificació (CATCert) als efectes escaients. 
 
 

4. Propostes de l’acords de desestimació de les reclamacions (que s’han de 
considerar recursos de reposició) presentades per diversos contribuents, 
contra la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a 
Santa Agnès de Malanyanes. 

 
Posades en consideració dels Srs. Assistents les propostes d’acords que s’expressen a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, les aprova. 
 
1.-  
 
ATÈS la Resolució d’alcaldia número 2012/0529, de data 24 de maig de 2012, 
on es va aprovar la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a 
Santa Agnès de Malanyanes, una vegada les obres es van posar al servei de la 
col�lectivitat i coneguts els costos definitius del projecte esmentat. Així mateix, 
a la mateixa resolució, s’acordava el requerir als contribuents directament 
beneficiats, l’import corresponent al tercer fraccionament, un cop 
descomptats els pagaments a compte dels fraccionaments primer i segon. 
 
ATÈS la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) presentada 
pel senyor Josep Maria Amat Arenas, contra la liquidació definitiva de les 
Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes. 
 
ATÈS l’informe tècnic evacuat per l’Arquitecte Tècnic municipal de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que dona 
resposta als arguments que presenta el contribuent. 
 
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, sobre la determinació de la resolució de la reclamació (que s’ha de 
considerar recurs de reposició) i el procediment a continuar resultat de la 
resolució. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde-President 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant Resolució d’alcaldia 
número 2011/0760, de data 30 de juny de 2011. 
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PROPOSO: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) 
presentada pel senyor Josep Maria Amat Arenas, contra la liquidació definitiva 
de les Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes, pels motius que 
seguidament es relacionen: 
 

1. El projecte contempla que les adequacions de les escomeses 
domiciliàries per tal d’adaptar-les a les noves línies soterrades hauran 
d’anar a càrrec de cadascú dels propietaris. 

 
2. El projecte contempla el soterrament de les xarxes aèries de baixa tensió 
i telefonia i la retirada dels suports existents. 

 
3. En relació al soterrament de les linies de telefonia, el projecte contempla 
l’execució de les rases, les arquetes, els tubs de canalització i el formigó 
dels tubs. No entrava al projecte el cablejat, atès que serà la companyia 
subministradora l’encarregada d’estendre els cables de la instal�lació. 

 
4. Durant els anys 2008 a 2010, per part de la companyia elèctrica es va 
procedir al soterrament de les línies i la retirada dels suports elèctrics a 
l’àmbit d’actuació. 

 
5. Respecte als serveis de telefònia a l’àmbit d’actuació, s’han dipositat 
sota vorera les canalitzacions i les arquetes corresponents. La retirada dels 
suports no es podrà dur a terme en tant la companyia de serveis no 
implanti l’estesa del cablejat en les canalitzacions existents. 
6. L’àmbit d’actuació es troba urbanitzat de conformitat amb les 
determinacions del projecte, amb l’excepció de la retirada dels suports 
d’estesa aèria corresponent a la telefònia, d’acord amb l’exposició del 
punt anterior. 

 
7. L’Ajuntament de La Roca del Vallès durà a terme, davant la companyia 
subministradora de telefonia, les gestions necessàries per tal que es soterri 
el cablejat existent sempre que, amb càrrec als veïns i de conformitat 
amb les indicacions tècniques, s’adeqüin les escomeses domiciliàries. 

 
SEGON.- CONTINUAR amb el procediment cobratori del deute tributari 
corresponent a la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa 
Agnès de Malanyanes. 
 
TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord al senyor Josep Maria Amat Arenas, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en qualitat 
d’administració competent en la gestió cobratòria d’aquestes contribucions 
especials i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als 
efectes escaients. 
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2.-    
 
ATÈS la Resolució d’alcaldia número 2012/0529, de data 24 de maig de 2012, 
on es va aprovar la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a 
Santa Agnès de Malanyanes, una vegada les obres es van posar al servei de la 
col�lectivitat i coneguts els costos definitius del projecte esmentat. Així mateix, 
a la mateixa resolució, s’acordava el requerir als contribuents directament 
beneficiats, l’import corresponent al tercer fraccionament, un cop 
descomptats els pagaments a compte dels fraccionaments primer i segon. 
 
ATÈS la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) presentada 
per la senyora Josefa Arenas Arabia, contra la liquidació definitiva de les 
Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes. 
 
ATÈS l’informe tècnic evacuat per l’Arquitecte Tècnic municipal de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que dona 
resposta als arguments que presenta el contribuent. 
 
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, sobre la determinació de la resolució de la reclamació (que s’ha de 
considerar recurs de reposició) i el procediment a continuar resultat de la 
resolució. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde-President 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant Resolució d’alcaldia 
número 2011/0760, de data 30 de juny de 2011. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) 
presentada per la senyora Josefa Arenas Arabia, contra la liquidació definitiva 
de les Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes, pels motius que 
seguidament es relacionen: 
 

1. El projecte contempla que les adequacions de les escomeses 
domiciliàries per tal d’adaptar-les a les noves línies soterrades hauran 
d’anar a càrrec de cadascú dels propietaris. 

 
2. El projecte contempla el soterrament de les xarxes aèries de baixa tensió 
i telefonia i la retirada dels suports existents. 
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3. En relació al soterrament de les linies de telefonia, el projecte contempla 
l’execució de les rases, les arquetes, els tubs de canalització i el formigó 
dels tubs. No entrava al projecte el cablejat, atès que serà la companyia 
subministradora l’encarregada d’estendre els cables de la instal�lació. 

 
4. Durant els anys 2008 a 2010, per part de la companyia elèctrica es va 
procedir al soterrament de les línies i la retirada dels suports elèctrics a 
l’àmbit d’actuació. 

 
5. Respecte als serveis de telefònia a l’àmbit d’actuació, s’han dipositat 
sota vorera les canalitzacions i les arquetes corresponents. La retirada dels 
suports no es podrà dur a terme en tant la companyia de serveis no 
implanti l’estesa del cablejat en les canalitzacions existents. 
6. L’àmbit d’actuació es troba urbanitzat de conformitat amb les 
determinacions del projecte, amb l’excepció de la retirada dels suports 
d’estesa aèria corresponent a la telefònia, d’acord amb l’exposició del 
punt anterior. 

 
7. L’Ajuntament de La Roca del Vallès durà a terme, davant la companyia 
subministradora de telefonia, les gestions necessàries per tal que es soterri 
el cablejat existent sempre que, amb càrrec als veïns i de conformitat 
amb les indicacions tècniques, s’adeqüin les escomeses domiciliàries. 

 
SEGON.- CONTINUAR amb el procediment cobratori del deute tributari 
corresponent a la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa 
Agnès de Malanyanes. 
 
TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord a la senyora Josefa Arenas Arabia, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en qualitat 
d’administració competent en la gestió cobratòria d’aquestes contribucions 
especials i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als 
efectes escaients. 
 
3.- 
 
ATÈS la Resolució d’alcaldia número 2012/0529, de data 24 de maig de 2012, 
on es va aprovar la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a 
Santa Agnès de Malanyanes, una vegada les obres es van posar al servei de la 
col�lectivitat i coneguts els costos definitius del projecte esmentat. Així mateix, 
a la mateixa resolució, s’acordava el requerir als contribuents directament 
beneficiats, l’import corresponent al tercer fraccionament, un cop 
descomptats els pagaments a compte dels fraccionaments primer i segon. 
 
ATÈS la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) presentada 
per la senyora Maria Arenas Arabia, contra la liquidació definitiva de les 
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Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes. 
 
ATÈS l’informe tècnic evacuat per l’Arquitecte Tècnic municipal de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que dona 
resposta als arguments que presenta el contribuent. 
 
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, sobre la determinació de la resolució de la reclamació (que s’ha de 
considerar recurs de reposició) i el procediment a continuar resultat de la 
resolució. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde-President 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant Resolució d’alcaldia 
número 2011/0760, de data 30 de juny de 2011. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) 
presentada per la senyora Maria Arenas Arabia, contra la liquidació definitiva de 
les Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes, pels motius que 
seguidament es relacionen: 
 

1. El projecte contempla que les adequacions de les escomeses 
domiciliàries per tal d’adaptar-les a les noves línies soterrades hauran 
d’anar a càrrec de cadascú dels propietaris. 

 
2. El projecte contempla el soterrament de les xarxes aèries de baixa tensió 
i telefonia i la retirada dels suports existents. 

 
3. En relació al soterrament de les linies de telefonia, el projecte contempla 
l’execució de les rases, les arquetes, els tubs de canalització i el formigó 
dels tubs. No entrava al projecte el cablejat, atès que serà la companyia 
subministradora l’encarregada d’estendre els cables de la instal�lació. 

 
4. Durant els anys 2008 a 2010, per part de la companyia elèctrica es va 
procedir al soterrament de les línies i la retirada dels suports elèctrics a 
l’àmbit d’actuació. 

 
5. Respecte als serveis de telefònia a l’àmbit d’actuació, s’han dipositat 
sota vorera les canalitzacions i les arquetes corresponents. La retirada dels 
suports no es podrà dur a terme en tant la companyia de serveis no 
implanti l’estesa del cablejat en les canalitzacions existents. 
6. L’àmbit d’actuació es troba urbanitzat de conformitat amb les 
determinacions del projecte, amb l’excepció de la retirada dels suports 
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d’estesa aèria corresponent a la telefònia, d’acord amb l’exposició del 
punt anterior. 

 
7. L’Ajuntament de La Roca del Vallès durà a terme, davant la companyia 
subministradora de telefonia, les gestions necessàries per tal que es soterri 
el cablejat existent sempre que, amb càrrec als veïns i de conformitat 
amb les indicacions tècniques, s’adeqüin les escomeses domiciliàries. 

 
SEGON.- CONTINUAR amb el procediment cobratori del deute tributari 
corresponent a la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa 
Agnès de Malanyanes. 
 
TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord a la senyora Maria Arenas Arabia, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en qualitat 
d’administració competent en la gestió cobratòria d’aquestes contribucions 
especials i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als 
efectes escaients. 
 
4.- 
 
ATÈS la Resolució d’alcaldia número 2012/0529, de data 24 de maig de 2012, 
on es va aprovar la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a 
Santa Agnès de Malanyanes, una vegada les obres es van posar al servei de la 
col�lectivitat i coneguts els costos definitius del projecte esmentat. Així mateix, 
a la mateixa resolució, s’acordava el requerir als contribuents directament 
beneficiats, l’import corresponent al tercer fraccionament, un cop 
descomptats els pagaments a compte dels fraccionaments primer i segon. 
 
ATÈS la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) presentada 
pel senyor Jaume Arenas Ventura, contra la liquidació definitiva de les 
Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes. 
 
ATÈS l’informe tècnic evacuat per l’Arquitecte Tècnic municipal de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que dona 
resposta als arguments que presenta el contribuent. 
 
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, sobre la determinació de la resolució de la reclamació (que s’ha de 
considerar recurs de reposició) i el procediment a continuar resultat de la 
resolució. 
 
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde-President 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant Resolució d’alcaldia 
número 2011/0760, de data 30 de juny de 2011. 
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PROPOSO: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR la reclamació (que s’ha de considerar recurs de reposició) 
presentada pel senyor Jaume Arenas Ventura, contra la liquidació definitiva de 
les Contribucions Especials per la Urbanització de la vorera del carrer de Pau 
Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa Agnès de Malanyanes, pels motius que 
seguidament es relacionen: 
 

1. El projecte contempla que les adequacions de les escomeses 
domiciliàries per tal d’adaptar-les a les noves línies soterrades hauran 
d’anar a càrrec de cadascú dels propietaris. 

 
2. El projecte contempla el soterrament de les xarxes aèries de baixa tensió 
i telefonia i la retirada dels suports existents. 

 
3. En relació al soterrament de les linies de telefonia, el projecte contempla 
l’execució de les rases, les arquetes, els tubs de canalització i el formigó 
dels tubs. No entrava al projecte el cablejat, atès que serà la companyia 
subministradora l’encarregada d’estendre els cables de la instal�lació. 

 
4. Durant els anys 2008 a 2010, per part de la companyia elèctrica es va 
procedir al soterrament de les línies i la retirada dels suports elèctrics a 
l’àmbit d’actuació. 

 
5. Respecte als serveis de telefònia a l’àmbit d’actuació, s’han dipositat 
sota vorera les canalitzacions i les arquetes corresponents. La retirada dels 
suports no es podrà dur a terme en tant la companyia de serveis no 
implanti l’estesa del cablejat en les canalitzacions existents. 
6. L’àmbit d’actuació es troba urbanitzat de conformitat amb les 
determinacions del projecte, amb l’excepció de la retirada dels suports 
d’estesa aèria corresponent a la telefònia, d’acord amb l’exposició del 
punt anterior. 

 
7. L’Ajuntament de La Roca del Vallès durà a terme, davant la companyia 
subministradora de telefonia, les gestions necessàries per tal que es soterri 
el cablejat existent sempre que, amb càrrec als veïns i de conformitat 
amb les indicacions tècniques, s’adeqüin les escomeses domiciliàries. 

 
SEGON.- CONTINUAR amb el procediment cobratori del deute tributari 
corresponent a la liquidació definitiva de les Contribucions Especials per la 
Urbanització de la vorera del carrer de Pau Casals i del Camí del Pí Gros, a Santa 
Agnès de Malanyanes. 
 
TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord al senyor Jaume Arenas Ventura, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en qualitat 
d’administració competent en la gestió cobratòria d’aquestes contribucions 
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especials i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als 
efectes escaients. 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

5. Aprovació modificació preu públic lloguer mensual local farmaciola del 
centre cívic santa agnès 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que el 23 de juliol de 2012 finalitza la llicència d’us privatiu a la Sra. M. 
Carme Sitjà Tost sobre part de la planta baixa del “Centre Cívic de Santa 
Agnès”, concretament el local on hi ha instal�lada la Farmaciola, de 27,36 m2, 
bé de domini públic propietat de l’Ajuntament i situat al carrer Jaume Cuyàs, 
s/n.  
 
Atès que la llicència es va atorgar en data  23 de juny de 2009, i per dita 
ocupació es va establir un preu públic de 250 euros de lloguer mensual centre 
cívic santa agnès,  en l’apartat III de l’article 4 de l’ordenança fiscal número 
25, reguladora de preus públics per a la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència municipal. 
 
Tenint en compte que ara s’ha de renovar l’esmentada llicència i que durant 
els darrers 4 anys no s’ha tingut en compte l’augment anual de l’IPC, des de 
l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones es proposa modificar l’esmentat preu 
públic per a l’any 2012 incrementant-lo i amb la suma de l’IPC dels darrers 4 
anys i fent un arrodoninment. 
 
Atès que a l’ordenança consta com a “Lloguer mensual centre cívic santa agnès”, que 
precisament ja consta en l’apartat de serveis culturals de l’esmentada ordenança, i el 
que realment es lloga és el local de la farmaciola del centre cívic, també es proposa 
modificar el títol  del preu públic i que cosnti com a “Lloguer Local Farmaciola Centre 
Cívic Santa Agnès” 
 
Vist 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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Vist l’informe de la Directora de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones. 

Per tot això exposat, aquesta Regidoria de Salut Pública, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  la modificació de l’import i la denominació del preu públic 
de Serveis de Benestar Social 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: 
 
III- SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL  
 

Concepte Periodicitat Preu 
Lloguer local farmaciola centre cívic santa agnès mensual 300,00€ 

 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
Durant el període d’exposició pública, 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-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a 
l’Area de Salut Pública d’aquest Ajuntament. 
 

6. Atorgament subvenció activitats espoortives a l'entitat Club Agility La 
Roca 

 
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’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el 
bon funcionament de les entitats esportives. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2012, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats esportives per l’any 2012.  
 
Atès que en data 31 de maig de 2012, RGE 3401/12, l’entitat Club Agility La 
Roca, dins del termini establert, va presentar sol�licitud de subvenció a 
l’esmentada convocatòria, no obstant i degut a un error administratiu aquesta 
sol�licitud no va ésser valorada a la Junta de Govern de data 21 de juny de 
2012 juntament amb la resta d’entitats esportives, per tant procedeix ara fer el 
tràmit d’aprovació d’aquesta petició. 
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Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o 
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
activitats locals 
 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
entitats esportives 09-340-48504 del pressupost municipal de l’exercici 2012. 
Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Esports de data 12 de juliol de 2012, on 
es proposa la concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades. 
 
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 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que el regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
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 09-340-48504 “subvenció a entitats esportives”, l’atorgament 
d’una subvenció per un import de 1.000,00 € i que es relaciona a la taula 
següent: 
 

Entitat Quantitat Activitat Subvencionada 
CLUB 
AGILITY LA 
ROCA 

1.000 € Organització de proves agility 
Cursos d’obediència canina 
Promoció al civisme entre els Residents del Poble 

 
SEGON- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a l’entitat 
beneficiària, llevat de que tingués tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 2011, quin pagament es podrà realitzar un cop les 
hagi justificat.  
 
TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin 
el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit d’esports a la Roca del Vallès, 
i que es transcriuen a continuació: 
 

“11. Les obligacions del beneficiari 
� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir 
les condicions fixades en la resolució de la sol·licitud de subvenció, en un termini 
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de quinze dies hàbils. L’acceptació de la subvenció comporta també la de la 
normativa que la regula. 
� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats 
vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant 
normativa d’aplicació. 
� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 
� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada 
i pels conceptes assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la sol·licitud 
de subvenció, dins dels terminis establerts, així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el 
document de sol·licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració 
significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (reintegrant els 
fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària, 
la corresponent renúncia. 
� Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector 
d’actuació o districte tutor de la subvenció. 
� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 
fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions 
o ens públics en el darrer any.  
� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, 
reproduint-se fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, 
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès (escut Ajuntament de 
la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de 
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les 
persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del 
beneficiari. 
12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui 
oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat 
(llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, per un import 
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igual al pressupostat a la sol·licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi 
retirar els originals, s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, 
en els quals es farà constar “concepte subvencionat per l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès i data d’atorgament”, i es substituiran per fotocòpies compulsades dels 
originals invalidats. 
Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la subvenció 
les factures o documents substitutius corresponents a l’aportació municipal, que 
hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 
1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les 
obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà 
comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les 
condicions previstes.” 

 
QUART.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que 
en són interessats. 
 

7. Aprovació conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural de Joves de 
La Roca del Vallès 

 
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’Associació Cultural de Joves de La Roca col�laboren durant l’any 
amb l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en 
l’organització i la promoció d’activitats culturals i d‘esbarjo pels joves i amb els 
joves del municipi.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, dins de les polítiques culturals 
locals, vol donar suport a la promoció de les activitats juvenils, així com a la 
promoció de la música pels joves del municipi. 
 
Tenint en compte 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. 
 
Atès que 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 
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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. 
 
Tenint que compte que 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. 760/11, de 30 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i l’Associació Cultural de Joves de La Roca, per a l’organització i la 
promoció d’activitats culturals i d‘esbarjo pels joves i amb els joves del 
municipi.  
   
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a Intervenció i al Departament 
de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
Dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 

8. Aprovació conveni col·laboració amb NETT Associació Juvenil de La Roca 
 
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 NETT Associació Juvenil de La Roca col�laboren durant l’any amb 
l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en 
l’organització i la promoció d’activitats culturals i d‘esbarjo pels joves i amb els 
joves del municipi.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, dins de les polítiques culturals 
locals, vol donar suport a la promoció de les activitats juvenils, així com a la 
promoció de la música pels joves del municipi. 
 
Tenint en compte 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. 
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Atès que 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. 
 
Tenint que compte que 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. 760/11, de 30 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i NETT Associació Juvenil de La Roca, per a l’organització i la 
promoció d’activitats culturals i d‘esbarjo pels joves i amb els joves del 
municipi.  
   
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a Intervenció i al Departament 
de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
Dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 

9. Aprovació conveni de col·laboració amb l'entitat cultural i juvenil Rumb a 
La Roca 

 
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’entitat cultural i juvenil Rumb a La Roca col�laboren durant l’any 
amb l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en 
l’organització i la promoció d’activitats culturals i d‘esbarjo pels joves i amb els 
joves del municipi.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, dins de les polítiques culturals 
locals, vol donar suport a la promoció de les activitats juvenils, així com a la 
promoció de la música pels joves del municipi. 
 
Tenint en compte 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 
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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. 
 
Atès que 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. 
 
Tenint que compte que 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. 760/11, de 30 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i l’entitat cultural i juvenil Rumb a La Roca, per a l’organització i la 
promoció d’activitats culturals i d‘esbarjo pels joves i amb els joves del 
municipi.  
   
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a Intervenció i al Departament 
de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
Dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 

10. Aprovació atorgament beques escola bressol, llibres i material escolar curs 
2012-2013 

 
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 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. 
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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 que la convocatòria oberta  per la Junta de govern  local  el passat 7 de 
juny de 2012, amb la qual s’establia que el termini de presentació de 
sol�licituds de beca d’enguany era del 18  al 29 de juny de 2012, presentant-se 
les següents sol�licituds:. 
 
- 6 sol�licituds de beques d’ Escola Bressol 

- 25 sol�licituds de beques de material escolar i llibres de text (Educació infantil) 

- 2 sol·licituds de transport escolar (ESO) 

Vist l’informe tècnic emès per Serveis socials, en data 12 de juliol de 2012, en el 
qual es fa proposta d’atorgament de les beques a les sol�licituds presentades, 
ascendint l’import total de les mateixes a 8.041,39 euros. 
 
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 760, de 30 de juny de 2011. 
 
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 8.041,39 euros i que es relacionen en la taula següent: 
 
ESCOLA BRESSOL 
 

 Sigles 
ESCOLA 
BRESSOL 

 
%BECAT PUNTS 

DESPESA 
ANUAL 

DESPESA 
MENSUAL 

1 MMG  
Les 
Orenetes 98 % 9 2263,80 € 

205,80 € 

2 DZ 
Les 
Orenetes 25 % 4    577,50 € 

52,50 € 

3 CVC 
Les 
Orenetes 50 % 7 1175 € 

105 € 

4 VMD 
Les 
Orenetes 98 % 10 2263,80 € 

205,80 € 

 
TRANSPORT ESCOLAR 
 

 Sigles 
CENTRE 
EDUCATIU 

 
%BECAT PUNTS DESPESA 

1 MJC IES LA ROCA 75 %  9 203,71 € 



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 

 

 21 

2 NEM IES LA ROCA 98 %  11 266,18 € 
 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR 
 

 Sigles 
CENTRE 
EDUCATIU %BECAT PUNTS DESPESA 

1 AS MOGENT 98% 9 98 € 
2 IBH MOGENT 98% 9 98 € 
3 SFB LA TORRETA 98% 10 127,4 € 

4 JAP 
PILAR 
MESTRE 98% 9 49 € 

5 RB 
PILAR 
MESTRES 98% 10 49 € 

6 MPB MOGENT 75% 8 75 € 
7 CSPW LA TORRETA 75% 8 97,5 € 
8 LCV MOGENT 50% 5 50 € 
9 MLM MOGENT 50%  6 50 € 

10 MVG 
PILAR 
MESTRES 50% 6 

25 € 

11 AGP 
PILAR 
MESTRES 50% 7 25 € 

12 DGP 
PILAR 
MESTRES 50% 7 25 € 

13 KR MOGENT 50% 7 50 € 
14 NMM MOGENT 25% 4 25 € 
15 NPC MOGENT     75 % 8 75 € 
16 JGU LA TORRETA 50 % 5 50 € 
17 HO MOGENT 75% 8 75€ 
18 MVO MOGENT 50% 6 50€ 
19 JRA LA TORRETA 75% 11 97,5 € 

20 ACP 
PILAR 
MESTRES 25% 5 25€ 

21 ACP 
PILAR 
MESTRES 25% 5 25€ 

22 IRM MOGENT 50% 6 50 € 
 
 
SEGON.- Denegar, per no arribar a la puntuació mínima requerida o no reunir els requisits,  les 
sol·licituds següents: 
 
ESCOLA BRESSOL 
 

 Sigles 
ESCOLA 
BRESSOL CAUSA DESESTIMACIÓ 

1 JBL 
 
Les orenetes 

No arribar a la puntuació 
mínima 

2 JBL 
 
Les Orenetes 

No arribar a la puntuació 
mínima 
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LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR 
 
 ALUMNES Sigles CAUSA DESESTIMACIÓ 

1 
ABDULAHI CAMARA 
TOURAYA ACT 

No empadronat al municipi  

2 KAREN MORA HORRILLO KMH  
Manca de  documentació 
requerida 

3 ALEX COBO BLANCO ACB 
No arribar a la puntuació 
mínima 

 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i a Serveis Socials. 
 
QUART.- Notificar el present acord a tots els interessats.”. 
 

11. Ratificació Resolució acord col·laboració entre l'Ajuntament de La Roca 
del Vallès i la Fundació Privada Universitaria Martí l'Humà per la 
participació conjunta en la convocatòria d'ajudes per a la promocio de 
centres de recolzament a emprenedors CEAE 2012 

 
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 Resolució  de 
data 16 de juliol de 2012, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès fa més de 15 anys que té el 
Servei Local d’Ocupació, al servei de les persones que estan en situació d’atur 
o de millora de feina. En l’actualitat, en aquests moments de conjuntura 
econòmica difícil vol ampliar el servei amb l’atenció a futurs emprenedors. 
 
Atès que la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà és un Centre Pilot de 
Suport a la Innovació reconegut com a tal per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que és la seva universitat de referència. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès  i la Fundació Privada Universitària 
Martí l’Humà tenen interès comú en el camp de la emprenedoria i a millorar el 
servei de recolzament vers els futurs emprenedors.  
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l’Ajuntament de La Garriga i l’Ajuntament de Les Franqueses amb motiu 
de la participació conjunta en la convocatòria d’Ajudes per a la promoció de 
centres de recolzament a emprenedors 2012 del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme. 
 
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 
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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. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica de data 16 de juliol de 
2012. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això, que en us de les facultats que em són conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni marc de col�laboració 
“Circulo de Optimismo” entre la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Ajuntament de La Garriga i l’Ajuntament 
de Les Franqueses amb motiu de la participació conjunta en la convocatòria 
d’Ajudes per a la promoció de centres de recolzament a emprenedors 2012 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
 
Segon.- Designar membres de la Comissió mixta de seguiment i avaluació del 
present conveni al Sr. Cesar Alcalà Giménez, regidor de Promoció Econòmica, i 
a la Sra. Gemma Tuset Serra, com a tècnica de promoció econòmica. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà, 
a l’Ajuntament de Les Franqueses i a l’Ajuntament de La Garriga.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones.  
 
Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 23 
de maig de 2012. 
 

12. Renovació conveni de col·laboració amb el Departament Educació 
Generalitat Catalunya per al projecte FUTUR d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipi al segon cicle de 
l'ESO de l'IES 

 
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 11 de juliol de 2006 es va signar el conveni de col�laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per al projecte 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària de 
segon cicle de l’ESO de l’Institut la Roca. 
 
En data 22 de setembre de 2008 i en data 5 d’octubre de 2010, es va 
formalitzar la pròrroga del conveni de col�laboració entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per al Projecte Futur d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi al 
segon cicle de l’ESO de l’IES La Roca. 
 
Atès que aquesta pròrroga del conveni de col�laboració entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès en matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Futur, per als cursos 
acadèmics 2012/13 i 2013/14 i que hi ha la voluntat per ambdues parts per tal 
de continuar amb aquest projecte. 
 
Tenint en compte que es valora positivament l’atenció a la diversitat als 
alumnes de segon cicle de l’educació secundària obligatòria del municipi que 
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme 
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva 
integració escolar, social i laboral. 
 
Vist que en data 11 de juliol de 2012 i NRGE 4618 va tenir entrada en aquest 
Ajuntament la prorroga del Conveni de col.laboració entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per al Projecte d’atenció 
educativa  a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi al 
segon cicle de l’ESO de l’Institut la Roca. 
 
Tenint en compte 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 
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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. 
 
Atès que 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. 
 
Tenint que compte que 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. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col.laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès en matèria  d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte FUTUR, per als cursos 
als cursos acadèmics 2012-2013 i 2013-2014, que les parts van signar en data 11 
de juliol de 2006.  
   
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació i l’IES la Roca 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 

13. Aprovació atorgament subvencions enseyament entitats municipals per a 
l'any 2012 

 
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’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el 
bon funcionament de les entitats educatives. 
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2012, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats  educatives per l’any 2012.  
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o 
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privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
activitats locals 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
escoles públiques 08-321-48502 i a la partida 08-321-48503 subvencions ampa 
escoles del pressupost municipal de l’exercici 2012. 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’ensenyament de data 16 de juliol 
de 2012, on es proposa la concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades. 
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 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que la regidora d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
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 les partides 
pressupostàries “subvencions a escoles públiques” 08-321-48502 per un import 
de 18.225 euros i 08-321-48503 “subvencions ampa escoles” per un import de 
14.962,50 euros, l’atorgament total de subvencions serà per un import global 
de  33.187,50 € i que es relacionen en la taula següent: 
 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 
Escola La Torreta 2.000,00 € Projecte subvencionat: adquisició material informàtic i 

audiovisual (pissarres digitals) emprat pels alumnes en relació a 
l’aprenentatge (2.000 €) 

Escola Pilar Mestres 3.400,00 € Projectes subvencionats:  
- Noves tecnologies (1.614,72 €) 
- Educació física (785,28 €) 
- Escola verda (1.000 €) 

Escola Mogent 4.387,15 € Projectes subvencionats: 
- Formació en el centre pel treball per projectes 

(1.687,15 €) 
- Ampliació de la dotació informàtica (1.500 
€) 

- Millora qualitativa de l’entorn del pati i de 
l’hort escolar: (1.200 €) 

 
 

Escola Santa Agnès 2.087,85 € Projectes subvencionats: 
- Racons de joc simbòlic (1.956,25 €) 
- Racons (131,60 €) 

 
IES La Roca 4.350,00 € Projectes subvencionats: 

- Compra de material per a: 
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Laboratori (400 €) 
Visual i plàstica (400 €) 
Educació física (400 €) 
Informàtica (600 €) 
Música (400 €) 
Tecnologia (400 €) 
Biblioteca (400 €) 
-Taller de percussió (1.350 €) 

CFA Salvador Dalí 500,00 € Projecte subvencionat: 
Dotació d’un ordinador, una impressora i uns 
auriculars per a la Biblioteca (500 €) 

CFA Santiago Rusiñol 1.500,00 € Projectes subvencionats: 
- Material fungible pels diversos tallers (200 €) 
- Llibres tallers de lectura (200 €) 
- Material escola de pares (200 €) 
- Material reciclatge (200 €) 
- Material TIC (400 €) 
- Tallers polítiques de gènere (300 €) 
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AMPA La Torreta 3.885,10 € Projectes subvencionats: 

- Material pati educació infantil (300 €) 
- Revista (285,10 €) 
- Setmana de la Solidaritat (100 €) 
- Socialització de llibres (3.000 €) 
- Fotocopiadora (200 €) 

 
AMPA Pilar Mestres 800,00 € Projecte subvencionat: 

- Casal per la jornada intensiva  
(activitats lúdico-esportives) (800 €) 

AMPA Mogent 4.200,00 € Projectes subvencionats: 
- Dotació ordinadors portàtils i millora xarxa wifi 
(500 €) 
- Compra de 2 packs d’experimentació sobre el medi 
natural (1.200 €) 
- Compra material esportiu i de lleure (1.500 €) 
- Hort escolar (1.000 €) 
 

AMPA Santa Agnès  2.200,00 € Projectes subvencionats: 
-Projecte de formació i estimulació musical (1.200 
€) 
- Compra d’ordinadors per a les aules (500 €) 
Compra de pissarra digital (500 €) 
 

AMPA IES La Roca 1.000,00 € Projectes subvencionats: 
- Festa fi de curs i xocolatada (1.000 €) 
 

AMPA Escola Bressol Les 
Orenetes 

877,40 € Projectes subvencionats: 
- El dissabte del bricolatge (677,40 €) 
- Compra de llibres nous pel foment de les 

festes populars (100 €) 
- Impressió material exposició Land Art (100 
€) 

 
Esplai La Xiruca 1.000,00 € Projectes subvencionats: 

Educació en el lleure, activitats obertes al poble, 
xerrades, reunions pels pares i mares (1.000 €) 

Casal Santa Maria del Jaire 1.000,00 € Projectes subvencionats: 
Projectes educatius de coneixença de l’entorn i el 
medi ambient (1.000 €) 

 
SEGON.- Concedir una pròrroga per tal que puguin justificar les subvencions de 
l’any 2011 als següents peticionaris que han incomplert la justificació de 
subvenció rebuda en l’anterior exercici i que expiraria el proper 15 d’octubre 



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 

 

 29 

de 2012, tenint en compte que fins que no es justifiqués correctament la 
subvenció del 2011 no es faria efectiu el pagament corresponent a l’exercici 
2012: 
- CFA SANTIAGO RUSIÑOL 
- AMPA LA TORRETA 
- AMPA PILAR MESTRES 
- AMPA IES LA ROCA 

TERCER - Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats 
beneficiàries, llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 2011, quin pagament es podrà realitzar un cop les 
hagin justificat.  
 
QUART.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin 
el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu a la Roca del Vallès, 
i que es transcriuen a continuació: 
 

“11. Les obligacions del beneficiari 
� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir 
les condicions fixades en la resolució de la sol·licitud de subvenció, en un termini 
de quinze dies hàbils. L’acceptació de la subvenció comporta també la de la 
normativa que la regula. 
� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats 
vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant 
normativa d’aplicació. 
� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 
� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada 
i pels conceptes assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la sol·licitud 
de subvenció, dins dels terminis establerts, així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el 
document de sol·licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració 
significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (reintegrant els 
fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària, 
la corresponent renúncia. 
� Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector 
d’actuació o districte tutor de la subvenció. 
� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 
fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 



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 

 

 30 

� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions 
o ens públics en el darrer any.  
� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, 
reproduint-se fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, 
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès (escut Ajuntament de 
la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de 
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les 
persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del 
beneficiari. 
12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, 
el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat 
(llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, per un import 
igual al pressupostat a la sol·licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria 
de funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi 
retirar els originals, s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, 
en els quals es farà constar “concepte subvencionat per l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès i data d’atorgament”, i es substituiran per fotocòpies compulsades dels 
originals invalidats. 
Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la subvenció 
les factures o documents substitutius corresponents a l’aportació municipal, que 
hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 
1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les 
obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà 
comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les 
condicions previstes.” 

CINQUE.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que en 
són interessats. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

14. Exp. Obres 9/09 a nom de Victor Bloch Metzger per ampliació d'una 
vivenda existent a la finca de Can Bloch. 

 
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’obres majors de data 3 de juliol de 2009 NGRE 
5618, formulada per VICTOR BLOCH METZGER, per l’ampliació d’una vivenda 
existent en àmbit de sòl no urbanitzable, finca de Can Bloch, dins d’aquest 
terme municipal.  
 

En base a l’informe del tècnic municipal de data 6 de juliol de 2012 i de conformitat a l’informe 
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme, el tècnic municipal informa favorablement la 
petició d’ampliació de l’habitatge de la Masia de Can Bloch de Santa Agnès de Malanyanes, dins 
d’aquest terme municipal, en les superfícies construïdes següents: 
Planta soterrani: 15,40 m2 
Planta baixa: 109,20 m2 
Total: 124,60 m2 
 
S’elimina la planta altell, pel que la proposta d’ampliació d’habitatge s’ajusta 
a les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
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 23 de gener de 2012, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, 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 760 de data 30 
de juny de 2011, 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, al Sr. VICTOR BLOCH METZGER, per 
l’ampliació d’una vivenda existent en àmbit de sòl no urbanitzable, finca de 
Can Bloch, dins d’aquest terme municipal.  
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 

Càlcul de la base imposable. 
Superfície 124,60 m2 
Coef 0,64 
Mòdul        1.940,48 €/m2 
Base pressupost 154.741,64 € 
Pressupost Visat   89.089,99 € 
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ICIO 3,04% 4.704,15 € 
Taxa 194,07 € 
Placa d’obres  18 € 
 
TOTAL 4.916,22 € 
 
TERCER.- La llicència queda condicionada a: 
 

a) S’ha d’inscriure al Registre de la propietat aquesta condició de llicència: “La finca registral 
núm.......esdevé indivisible amb l’atorgament de la present llicència d’obres, expedient 
d’obres Majors 9/2009, atorgada en data...., de conformitat amb els articles 354 i 356 del 
PGOU.” 
S’ha d’aportar a l’Ajuntament certificat registral d’aquesta inscripció abans de l’inici de les 
obres.  

b) Les obres no podran iniciar-se sense disposar del preceptiu projecte executiu aprovat per 
aquest ajuntament. 

c) Cal presentar designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 
d) No podran fer-se altres obres que les autoritzades i descrites en el projecte tècnic presentat, 

al qual ha d’ajustar-se estrictament i en cas de pretendre introduir modificació, presentarà a 
l’efecte el projecte amb les variacions corresponents que se sotmetran, en tot cas, a la 
preceptiva llicència. 

e) En el cas d’utilitzar grues per a ala construcció, serà necessària l’obtenció de la corresponent 
llicència municipal. 

f) La documentació presentada en allò referent a la gestió dels residus fa referència a la 
normativa derogada per l’entrada en vigència del Real Decret 105/2008 d’1 de febrer pel 
que es regula la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. Cal adaptar la 
normativa vigent sobre residus. 

 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 pel qual s’aprova el programa de 
gestió de residus de la construcció Catalunya (Progroc) i a l’ordenança municipal de runes, s’haurà 
d’acreditar davant de l’Ajuntament, haver signant amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus on ha de constar el 
codi del gestor i el domicili de l’obra. A tal efecte s’haurà de dipositar en aquest Ajuntament la 
garantia econòmica de 1.176,34 €. 
Aquesta serà retornada una vegada certificaca l’obra i prèvia presentació en el pla d’un mes a 
comptar des de la finalització de l’obra d’un certificat del gestor on consti el codi de gestor i el 
domicili de l’obra referent a la quatitat i tipus de residus lliurats. 
 
CINQUÈ.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició dels elements 
urbanísitcs que es puguin veure afectats per l’obra urbanitzadora. 
Es tracta d’actuacions en sòl no urbanitzable. Es considera el pas de camions i maquinària de la 
construcció destinada a l’obra, per camins d’us i domini públic i vials asfaltats. 3.000 € 
 
SISÈ.- Informar a l’interessat, a Intervenció i a l’ORGT. 
 
 

15. Moviment de terres de l'exp. 17/05 a nom de Carlos Vázquez Pastor  
 
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 presentada per Carlos Vázquez Pastor,  de data 11-04-2012 
número de registre d’entrada 2149/12 on presenta projecte de moviment de 
terres  al Pstge Les Vinyes 44, i posteriors rectificacions de dates 04-06-2012 
NGRE 3498 i 12-06-2012 amb NGRE 1881, de l’expedient inicial 17/05. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/10, de 3 
d’agost, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès en data 2 
de juliol  de 2012  els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es 
sol�licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern 
Local, segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 
de data 30 de juny de 2011, 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.- Aprovar la modificació del moviments de terres presentada per Carlos 
Vázquez Pastor, de la parcel.la de Pss. De les Vinyes 44, de l’expedient inicial 
17/05 per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Ordenança fiscal núm 3 i  núm 6  
 
ICIO= 0,3€/m2*442 m2 = 132,00 € 
Taxa llicència =            618,60 €   
 
Total          750,60 € 
 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició 
dels elements urbanístics que es puguin veure afectats per l’obra 
urbanitzadora de 3.096,06€ 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 150€  
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CINQUÈ.- Caldrà aportar el document d’acceptació de residus per part del 
gestor autoritzat. 

Abans de debatre el següent punt 16 el Sr. Alcalde Rafael Ros i Penedo es 
retira i surt de la Sala. 
 

16. Modificació Exp. Obres 35/08 consistent en modificació del porxo de les 
obres 35/08 de construcció d'un habitatge unifamiliar a l'Av. Gaudi 16  

 
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 16-07-2012 número de registre d’entrada 4611/12, 
formulada per Angels Brau Roca, per a modificar la llicència d’obres 35/08 de 
construcció d’un habitatge unifamilair a l’Av. Gaudí 16. 
 
Atès que en visita d’inspecció de primera ocupació es va constatar que les 
obres executades no s’ajustaven al projecte tècnic que va servir de base per a 
la concessió de la llicència d’obres atesa la modificació, respecte al projecte 
aprovat, de la configuració del porxo de PB. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/10, de 3 
d’agost, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès en data 
19 de juliol de 2012  els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es 
sol�licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
Vista la Delegació de competències de l’Alcalde a favor del Primer Tinent 
d’Alcalde de data 18 de juliol de 2012. 
 
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 760 
de data 30 de juny de 2011, 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.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 35/08 de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Av. Gaudí 16, en els següents aspectes: 
 
1. Canvi de configuració de porxo respectant els paràmetres urbanístics 
aplicables. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Ordenança fiscal núm 6 epigraf 3er. punt 1.2 
 
Taxa llicència     320,13 €   
 
Total      320,13 € 
 
 

17. Exp. Obres 16/10 a nom de Salatar Fomento SL, Advertiment caducitat i 
liquidació taxa 

 
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 31-05-10 i núm. de reg. ent. 3764/10,  en relació la 
llicència d'obres nº 16/10, formulada per Salatar Fomento SL, on sol.licitava 
construcció d’un edifici industrial al C/ Alfred Nobel 1-3, dins d’aquest terme 
municipal.  
 
Atès que en data 20/08/2010, amb núm de reg. sortida 3926/10, per part 
d’aquest consistori se li va remetre un requeriment de documentació per 
subsanar les deficiències trobades en la documentació presentada que deia 
el següent: 
 
“La parcel�la es troba situada en sòl urbà amb Pla parcial definitivament 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme en sessió de 9 de desembre de 1998.  
La parcel�la on es proposa edificar correspon, segons el Pla parcial, a sòl 
qualificat com amb la clau IO. 
 
Segons el Pla parcial, el desenvolupament de l’edificació requerirà la prèvia 
redacció d’un estudi de Detall d’ordenació volumètrica de l’edificació, que 
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les edificacions des de l’autopista, la 
carretera haurà de garantir el tractament arbrat dels talussos d’anivellament de 
la parcel�la i dels espais lliures d’edificació. 
 
Aquest estudi de detall detallarà les alineacions i les rasants no determinades 
en el Pla parcial, i contindrà una memòria justificada de la seva conveniència i 
de la procedència de les solucions adoptades, amb plànols a escala 
adequada i, com a mínim, 1:500 que expressin les determinacions que es 
completen, adapten o reajusten, amb referències precises a la nova 
ordenació.” 
 
Vis l’article 92 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 



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 

 

 36 

de juny de 2011, 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.- Advertir de la caducitat de la llicència 16/10, a nom de Salatar 

Fomento SL, en el cas que transcorreguts els 3 mesos de rebre el present acord 

no aporti la documentació requerida, i per tant s’entendrà aturat per causes 

imputables a l’interessat. 

 
SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa corresponent a la tramitació de 
llicència, atès que concorre el fet imputable. ( Ordenança Fiscal núm.6. ) 
 
Taxa =  524,50 € 
 
TERCER.- El fet de liquidar la taxa no suposa, l’atorgament de la llicència 
d’obres. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 19:30, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


