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LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA EL EL EL EL DIA DIA DIA DIA 11 de juny de 200911 de juny de 200911 de juny de 200911 de juny de 2009.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2009/152009/152009/152009/15....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
 
 
Havent escusat la seva absència el regidor Sr. Gabriel Parra i Carrasco. 
 
A la Roca del Vallès, el dia 11 de juny de 2009, essent les 18:10 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, i el Sr. Jordi 
Fortí Gurgui, assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra. 
 
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 INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Aprovació acta dia 28 de maig de 2009. 
 
2.- Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició 
promoció interna de dues places de caporal. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
3.- Aprovació de preus públics lloguer mensual centre cívic Santa Agnès    
 
4.- Aprovació Participació ingressos Generalitat del tram supramunicipal. 
 
5.- Proposta errada material revisió preus URBASER 
 
6.- Proposta errada material revisió de preus URBASER Urb. Sant Carles. 
 
7.- Aprovar la certificació número 1 d'EDIFICACIONS BARÓ SL de l'Escola de 
Música obra núm. 7 del FEIL anomenada "Projecte d'obra de reforma i millora 
del centre cultural per a la instal·lació de l'escola de música municipal. 
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8.- Proposta aprovació minuta préstec PCL09 i acceptació subvenció de la 
Diputació 
 
9.- Donar compte relació factures per import de 254.719,29 €, aprovades per 
Resolució Alcaldia amb el núm  624/09. 
 
10.- Donar compte de la relació de factures d'import 235.186,81 euros 
aprovada per resolució d'alcaldia número 520/2009 
 
11.- Donar compte de la relació de factures d'import 179.620,26 €, aprovada 
per Resolució Alcaldia núm 505/2009. 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
12.- Exp. Obres 27/08 a nom de Rocamajor S.L. per a construcció d'un edifici 
de 24 habitatges i 43 places d'aparcament i 12 trasters a la parcel·la FR-13.1 de 
Les Hortes 
 
13.- Exp. Obres 43/07 a nom de Pedracor per adequació del camí de la Pedrera  
a  la Crta d'Orrius 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
 
14.- Aprovació atorgament de les beques del Casal d'Estiu 2009 
 
15.- Adhesió al Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració promogut pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 
16.- Aprovació del Conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts de 
menjador amb el  Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTS    
    
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Aprovació acta dAprovació acta dAprovació acta dAprovació acta dia 28 de maig de 2009.ia 28 de maig de 2009.ia 28 de maig de 2009.ia 28 de maig de 2009.    
    
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 28 de maig de 2009, el qual va estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els 
assistents. 
    
En aquest punt sent les 18,18 hores, s’incorporen a la sessió les regidores convidades 
Sres. Marta Pujol i Armengol i Montserrat Ametller i Viñamata 
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2.2.2.2. Aprovació Aprovació Aprovació Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició 

promoció interna de dues places de caporal.promoció interna de dues places de caporal.promoció interna de dues places de caporal.promoció interna de dues places de caporal.    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
El Ple de la Corporació, en sessió de 24 d’abril de 2009, acordà aprovar la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.  
 
A partir de diferents places que es troben vacants a la plantilla, per acord de la Junta de 
Govern local de data 14 de maig de 2009 s’aprovà l’oferta pública d’ocupació per a 
l’any 2009.  
 
En aquesta oferta pública d’ocupació 2009, entre d’altres places vacants de la plantilla 
que es va considerar havien de ser objecte de provisió, hi figura dues places de caporals 
de policia local. 
 
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostaria, que 
s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte 
de la Oferta pública d’ocupació, el que comportarà l’obligació de convocar els 
corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins un deu per cent 
addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, 
l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar s’haurà de desenvolupar 
dins el termini improrrogable de tres anys. 
 
Atès que l’article 286 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l’accés a la 
condició de funcionari de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s’ha 
de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació, mitjançant una convocatòria pública i 
pels sistemes de concurs, concurs oposició o oposició lliure, en el qual s’ha de garantir 
el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 
Atès que l’article 58 del Reglament de Personal de les entitats locals estableix que 
l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i la seva publicació posterior obliguen 
l’entitat local a la convocatòria de les proves selectives d’accés per a la provisió de les 
vacants compreses en aquella, i aquestes convocatòries s’han de realitzar amb la 
previsió necessària perquè el procés de selecció i, si s’escau, l’inici del curs selectiu de 
formació estigui ultimat dins l’any.   
 
Atès que l’article 6.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que l’accés a la 
categoria de caporal de l’escala bàsica i a les categories de sergent i de sotsinspector de 
l’escala intermèdia, es fa per promoció interna, mitjançant concurs oposició, entre 
funcionaris i funcionàries de carrera de la categoria immediatament inferior respectiva 
del cos de policia local de l’ajuntament convocant o també, si així s’estableix en la 
convocatòria, d’altres cossos de policia local de catalunya. 
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Atès que l’article 14 b) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que les proves per 
a l’accés a les categories de caporal, sergent i sotsinspector categoria constin, com a 
mínim, de proves teòriques i/o pràctiques, de coneixements de la llengua catalana i 
psicotècniques. 
 
Atès que l’article 18.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic preveu que la promoció 
interna es realitzarà mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels 
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat així com els contemplats a l’article 
55.2 d’aquest Estatut. L’apartat segon d’aquest article també disposa que els 
funcionaris hauran de posseir els requisits exigits per a l’ingrés, tenir una antiguitat de, 
al menys, dos anys de servei actiu a l’inferior Subgrup, o Grup de classificació 
professional, en el supòsit de que aquest no tingui Subgrup i superar les corresponents 
proves selectives. 
 
Atès que l'article 21.1 g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 4 a) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estableixen que l'Alcalde 
és competent per aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal, 
competència que ha estat delegada en la Junta de govern, per resolució de l’Alcaldia 
de 6 de juliol de 2007. 
 
Es per tot això que, es proposa a la Junta de Govern  local l’adopció dels següents  
 
ACORDS : 
 
PRIMER.- Aprovar bases per a la convocatòria mitjançant concurs oposició per 
promoció interna de dues places de caporals de la policia local de l’Ajuntament que 
s’adjunten com annex al present acord. 
 
SEGON.- Publicar les bases i anunciar la convocatòria al BOP i anuncis extractats al 
DOGC i BOE. 
    
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

3.3.3.3. ApApApAprovació de preus públics lloguer mensual centre cívic Santa Agnèsrovació de preus públics lloguer mensual centre cívic Santa Agnèsrovació de preus públics lloguer mensual centre cívic Santa Agnèsrovació de preus públics lloguer mensual 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. 
 
    
AtèsAtèsAtèsAtès que és voluntat de l’equip de govern otorgar una llicència d’ús privatiu de part de 
la planta baixa del Centre Cívic Santa Agnès per ubicar una farmaciola.des de l’Àrea de 
Benestar Social es proposa crear un nou preu públic per el lloguer dels metres utilitzats. 
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ConcepteConcepteConcepteConcepte    PeriodicitatPeriodicitatPeriodicitatPeriodicitat    PreuPreuPreuPreu    

Lloguer mensual centre cívic Santa Agnès Mensual 250,00  
    
Vist Vist Vist Vist l’article 58 del Decret 336/1988,de 17 d’octubre ,pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels erns locals pel qual “ Els usos comú especial i els privatius subjectes a 
llicència poden dónar lloc a la percepció de preus públics que fixarà l’órgan de la 
Corporació que els autoritza” 
    
VistVistVistVist    l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics per a la 
prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, pel qual es 
delega per part del Ple en la Junta de Govern la competència per modificar els preus 
públics o establir-n’hi de nous, d’acord amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics per a 
la prestació de serveis i realització d’activitats de competència municipal. 
    
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
l’adopciól’adopciól’adopciól’adopció dels següents ACOR dels següents ACOR dels següents ACOR dels següents ACORDDDDS:S:S:S:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----Aprovar els imports del nou preu públic de l’apartat III “Serveis de Benestar 
Social“ de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus públics per a 
la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, d’acord amb 
el detall següent: 
    

ConcepteConcepteConcepteConcepte    PeriodicitatPeriodicitatPeriodicitatPeriodicitat    PreuPreuPreuPreu    

Lloguer mensual centre cívis Santa Agnès Mensual 250,00  
    

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

4.4.4.4. Aprovació Participació ingressos Generalitat del tram supramunicipAprovació Participació ingressos Generalitat del tram supramunicipAprovació Participació ingressos Generalitat del tram supramunicipAprovació Participació ingressos Generalitat del tram supramunicipal.al.al.al.    
 
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 per Resolució GAP/547/2009, de 26 de febrer, (DOGC número 5333-
06/03/09) ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la participació 
en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, any 2009. 
 
D’acord amb la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2009, la participació dels municipis inclou dos capítols: un capítol de 
lliure disposició per als municipis (pel que fa al nostre municipi és de 182.825,83 
euros) i un capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, segons la 
distribució feta a l’article 48 de la mateixa Llei pertoquen al nostre municipi 14.697,15 
euros. 
 
Vist l’article 48 on la Generalitat ha de transferir a l’Ajuntament els imports de llur 
participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis. Aquesta 
participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les 
inversions supramunicipals, i els ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a 
una o diverses entitats supramunicipals en les que participin. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès participa en el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i és voluntat de l’equip de govern finançar les actuacions de caràcter 
supramunicipal següents: 
 
� Transport adaptat 
� Supervisores transport escolar 
� CAD Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental 
� Conveni interadministratiu de serveis socials 
� Campanya d’escolaritat 
� Arxiu comarcal 
 
Vist l’article 48 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per al 2009, els ajuntaments han de justificar la destinació d’aquestes 
transferències mitjançant un certificat de la Intervenció que s’ha de lliurar a la Direcció 
General d’Administració Local.  
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
    
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la distribució del tram supramunicipal per al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis corresponent a la participació en els ingressos de la 
Generalitat, any 2009 i d’import 14.697,15 euros a favor del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per al finançament de les actuacions dels projectes que es detallen: 
 
� Transport adaptat 
� Supervisores transport escolar 
� CAD Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Vallès Oriental 
� Conveni interadministratiu de serveis socials 
� Campanya d’escolaritat 
� Arxiu comarcal 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Justificar a la Direcció General d’Administració Local la destinació del tram 
supramunicipal, mitjançant certificat de la Intervenció. 
  

5.5.5.5. Proposta errada material revisió preus URBASERProposta errada material revisió preus URBASERProposta errada material revisió preus URBASERProposta errada material revisió preus URBASER    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atesa la Junta de Govern de data 14 de maig de 2009 en la qual es va aprovar la revisió 
de preus de la concessió administrativa amb la societat URBASER, S.A. 
 
Atès que en la proposta existeix una errada material en l’import revisat, ja que s’havia 
aplicat l’IVA dues vegades. 
 
On diu: 
 
“Si la base actual del preu mensual que s’està pagant és de 16.854,80 euros/mes, aplicant 
aquell percentatge, en resulta una quota mensual actualitzada de 17.748,10 euros, la qual 
aplicant-li el 7% d’IVA, ascendeix a 18.990,47 euros al mes, o el que és el mateix, 227.885,66 
euros l’anualitat. 
 
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el que 
realment s’hauria d’haver pagat és de 4.779,15 euros.” 
 
Ha de dir:  
 
“Si la base actual del preu mensual que s’està pagant és de 16.854,80 euros/mes, aplicant 
aquell percentatge, en resulta una quota mensual actualitzada de 17.748,10 euros, IVA inclòs, o 
el que és el mateix, 212.977,25 euros l’anualitat. 
 
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el que 
realment s’hauria d’haver pagat és de 4.466,52 euros.” 
 
I on diu: 
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““““PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la revisió de preus en el contracte de gestió del servei públic 
de neteja viària, aplicant sobre la base actual de la quota mensual la variació de 
l’IPC experimentada entre juliol de 2007 i juliol de 2008, suposant una nova 
quota de 18.990,47 euros al mes, IVA inclòs.  
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar els endarreriments de l’any 2008, que suposen 4.779,15 
euros.  
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Disposar de la despesa de 18.990,47 euros mensuals amb càrrec a la 
partida pressupostària 06 442 227 00 01. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Disposar la despesa de 4.779,15 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 06 442 227 00 01.” 
 
Ha de dir:  
 
““““PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la revisió de preus en el contracte de gestió del servei públic 
de neteja viària, aplicant sobre la base actual de la quota mensual la variació de 
l’IPC experimentada entre juliol de 2007 i juliol de 2008, suposant una nova 
quota de 17.748,10 euros al mes, IVA inclòs.  
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar els endarreriments de l’any 2008, que suposen 4.466,52 
euros.  
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Disposar de la despesa de 17.748,10 euros mensuals amb càrrec a la 
partida pressupostària 06 442 227 00 01. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----  Disposar la despesa de 4.466,52 euros amb càrrec a la partida pressupostària 06 442 
227 00 01.” 
 
Atès l’article 105.2) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquestes 
podran  rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats,  
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Rectificar l’errada material existent en l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local de data 14 de maig de 2009 en que s’aproven la revisió de preus 
d’URBASER anteriorment exposat.  
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----  Comunicar el present acord a l’interessat. 
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TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l’Àrea d’Obres i 
Serveis de l’Ajuntament. 
    

6.6.6.6. Proposta errada material revisió de preus URBASER Urb. Sant Carles.Proposta errada material revisió de preus URBASER Urb. Sant Carles.Proposta errada material revisió de preus URBASER Urb. Sant Carles.Proposta errada material revisió de preus URBASER Urb. Sant Carles.    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atesa la Junta de Govern de data 14 de maig de 2009 en la qual es va aprovar la revisió 
de preus de la concessió administrativa amb la societat URBASER, S.A per l’ampliació a 
la zona de la urbanització de Sant Carles. 
 
Atès que en la proposta existeix una errada material en l’import revisat, ja que s’havia 
aplicat l’IVA dues vegades. 
 
On diu: 
 
“Si la base actual del preu mensual que s’està pagant per a aquesta ampliació del 
contracte, corresponent a l’extensió del servei de neteja a la urbanització Sant Carles, 
és de 1.175,91 euros/mes, aplicant aquell percentatge, en resulta una quota mensual 
actualitzada de 1.238,23 euros, la qual aplicant-li el 7% d’IVA, ascendeix a 1.324,91 
euros al mes, o el que és el mateix, 15.898,91 euros l’anualitat. 
 
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el 
que realment s’hauria d’haver pagat és de 333,43 euros. 
 
D’altra banda, i tenint en compte que aquesta ampliació del contracte també inclou 
que l’empresa Urbaser, S.A. tingui que prestar el servei d’escombrat a través d’un 
equip mecànic, i que aquest equip té un cost de 2.133,46 euros cada dos mesos, 
aquesta quantitat també s’haurà d’actualitzar aplicant aquell 5,3% d’increment segons 
l’IPC. Així, aquesta partida del contracte quedarà actualitzada, pel que fa a la base del 
preu bimensual, en 2.246,53 euros, quantitat a la qual, aplicant-hi el 7% d’IVA, resulta 
en 2.403,79 euros cada dos mesos, o el que és el mateix, 14.422,74 euros l’any. 
 
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el 
que realment s’hauria d’haver pagat és de 362,97 euros. 
 
D’acord amb l’exposat, el preu actualitzat, amb IVA inclòs, que tindria la següent 
anualitat de l’ampliació del contracte de gestió del servei públic de neteja viària del 
municipi de la Roca del Vallès, seria el total de 30.321,65 euros (15.898,91 euros + 
14.422,74 euros).” 
 
Ha de dir:  
 
“Si la base actual del preu mensual que s’està pagant per a aquesta ampliació del 
contracte, corresponent a l’extensió del servei de neteja a la urbanització Sant Carles, 
és de 1.175,91 euros/mes, aplicant aquell percentatge, en resulta una quota mensual 
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actualitzada de 1.238,23 euros, IVA inclòs, o el que és el mateix, 14.858,76 euros 
l’anualitat. 
 
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el 
que realment s’hauria d’haver pagat és de 311,6 euros. 
 
D’altra banda, i tenint en compte que aquesta ampliació del contracte també inclou 
que l’empresa Urbaser, S.A. tingui que prestar el servei d’escombrat a través d’un 
equip mecànic, i que aquest equip té un cost de 2.133,46 euros cada dos mesos, 
aquesta quantitat també s’haurà d’actualitzar aplicant aquell 5,3% d’increment segons 
l’IPC. Així, aquesta partida del contracte quedarà actualitzada, pel que fa a la base del 
preu bimensual, en 2.246,53 euros, o el que és el mateix, 13.479,18 euros l’any. 
 
La diferència de preu entre el facturat durant els mesos d’agost a desembre 2008 i el 
que realment s’hauria d’haver pagat és de 339,21 euros. 
 
D’acord amb l’exposat, el preu actualitzat, amb IVA inclòs, que tindria la següent 
anualitat de l’ampliació del contracte de gestió del servei públic de neteja viària del 
municipi de la Roca del Vallès, seria el total de 28.337,94 euros (14.858,76 euros + 
13.479,18 euros).” 
 
I on diu: 
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.---- Aprovar la revisió de preus en el contracte de gestió del servei públic de 
neteja viària, aplicant sobre la base actual de la quota mensual la variació de l’IPC 
experimentada entre juliol de 2007 i juliol de 2008, suposant una nova anualitat de 
30.321,65 euros, IVA inclòs.  
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar els endarreriments de l’any 2008, que suposen 696,40 euros.  
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Disposar de la despesa de 30.321,65 euros anuals amb càrrec a la partida 
pressupostària 06 442 227 00 01. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.----  Disposar la despesa de 696,40 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
06 442 227 00 01.”    
 
Ha de dir:  
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.---- Aprovar la revisió de preus en el contracte de gestió del servei públic de 
neteja viària, aplicant sobre la base actual de la quota mensual la variació de l’IPC 
experimentada entre juliol de 2007 i juliol de 2008, suposant una nova anualitat de 
28.337,94 euros, IVA inclòs.  
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Aprovar els endarreriments de l’any 2008, que suposen 650,81 euros.  
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Disposar de la despesa de 28.337,94 euros anuals amb càrrec a la partida 
pressupostària 06 442 227 00 01. 
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QUART.QUART.QUART.QUART.----  Disposar la despesa de 650,81 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
06 442 227 00 01” 
 
Atès l’article 105.2) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquestes podran  
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats,  els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Rectificar l’errada material existent en l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local de data 14 de maig de 2009 en que s’aproven la revisió de preus d’URBASER 
anteriorment exposat.  
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----  Comunicar el present acord a l’interessat. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l’Àrea d’Obres i 
Serveis de l’Ajuntament. 
 
    

7.7.7.7. Aprovar la certificació número 1 d'EDIFICACIONS BARÓ SL de l'Escola de Aprovar la certificació número 1 d'EDIFICACIONS BARÓ SL de l'Escola de Aprovar la certificació número 1 d'EDIFICACIONS BARÓ SL de l'Escola de Aprovar la certificació número 1 d'EDIFICACIONS BARÓ SL de l'Escola de 
Música obra núm. 7 del FEIL anomMúsica obra núm. 7 del FEIL anomMúsica obra núm. 7 del FEIL anomMúsica obra núm. 7 del FEIL anomenada "Projecte d'obra de reforma i enada "Projecte d'obra de reforma i enada "Projecte d'obra de reforma i enada "Projecte d'obra de reforma i 
millora del centre cultural per a la instal.lació de l'escola de música millora del centre cultural per a la instal.lació de l'escola de música millora del centre cultural per a la instal.lació de l'escola de música millora del centre cultural per a la instal.lació de l'escola de música 
municipal.municipal.municipal.municipal.    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 1 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ SL, amb C.I.F. B-08639700, pel 
projecte d’obra de reforma i millora del Centre Cultural per a la instal·lació de l’Escola 
de Música municipal” relativa al mes de maig de 2009. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.422.622 – Escola 
de Música, inclosa en el Pressupost General per a 2009, aprovat definitivament pel Ple 
de la Corporació, en sessió extraordinària, de data de 24 d’abril de 2009, i que va 
entrar en vigor el 8 de maig de 2009. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-Aprovar la certificació número 1, a nom d’EDIFICACIONS BARÓ SL, amb C.I.F. 
B-08639700, pel projecte d’obra de reforma i millora del Centre Cultural per a la 
instal·lació de l’Escola de Música municipal” relativa al mes de maig de 2009. 
  
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
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8.8.8.8. Proposta aprovació minuta préstec PCL09 i acceptació subvenció de la Proposta aprovació minuta préstec PCL09 i acceptació subvenció de la Proposta aprovació minuta préstec PCL09 i acceptació subvenció de la Proposta aprovació minuta préstec PCL09 i acceptació subvenció de la 
DiputacióDiputacióDiputacióDiputació    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que l’Ajuntament de La Roca del Vallès va presentar, en data 7 de maig de 2009, 
una sol·licitud d’un préstec de 428.000 euros per finançar part de les inversions de 
l’any 2009 dins del Programa de cooperació de La Diputació de Barcelona amb els 
municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a subsidiar el tipus d’interès 
dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per finançar les inversions en 
obres i establiments de serveis públics, especialment les incloses en el Pla de 
Cooperació i Assistència Local. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la comunicació, amb registre d’entrada 4794 de data 9 de juny de 2009, de la 
Diputació de Barcelona sobre l’aprovació per part de Caixa de Catalunya on s’acordava 
concedir el préstec sol·licitat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès per import de 
428.000,00 euros, per al finançament de projectes d’inversions previstos en el 
pressupost de 2009, d’acord amb les condicions següents: 
 
Import del préstec:  428.000,00 euros 
Tipus d’interès:   Euribor + 1,90% 
Termini:    10 anys (inclosos 12 mesos de carència) 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que es requereix per a la seva tramitació l’aprovació per part de l’Ajuntament del 
préstec corresponent. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que l’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al finançament de 
les seves inversions, les Entitats Locals podran acudir al crèdit públic o privat, a llarg 
termini, en qualsevol de les seves formes, podent-se instrumentar, entre d’altres, amb 
la contractació de préstecs. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que d’acord amb l’article 52 de l’esmentat Text Refós la concertació de qualsevol 
operació haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, en què s’analitzarà, 
especialment, la capacitat de l’Entitat Local per fer front en el temps, a les obligacions 
que d’aquelles es derivin per a la mateixa. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que aquest mateix precepte estableix que els Presidents de les Entitats Locals 
podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes al Pressupost, quin 
import acumulat, dintre de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de 
caràcter ordinari previstos al Pressupost i que, un cop superat aquest límit, l’aprovació 
correspondrà al Ple de la Corporació Local. 
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ATÈSATÈSATÈSATÈS 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 
Decret 836/07 de data 6 de juliol. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que de l’article 53 del Text Refós es dedueix que no es podran concertar noves 
operacions de crèdit a llarg termini, per part de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
sense la prèvia autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, quan dels estats financers que reflecteixin la liquidació dels Pressupostos, es 
dedueixi un estalvi net negatiu. 
 
A aquests efectes, s’entendrà per estalvi net de l’Ajuntament de La Roca del Vallès la 
diferència entre els drets liquidats pels capítols u a cinc, ambdós inclosos, de l’estat 
d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols u, dos i quatre de l’estat de 
despeses, minorada en l’import d’una anualitat teòrica de l’operació projectada i de 
cadascun dels préstecs pendents de reembossament. 
 
L’import de l’anualitat teòrica d’amortització, de cadascun dels préstecs a llarg termini 
concertats, així com la de l’operació projectada, es determinarà en tot cas, en termes 
constants, incloent-hi els interessos i la quota anual d’amortització, qualsevol que sigui 
la modalitat i condicions de cada operació. 
 
No s’inclouran en el estalvi net les obligacions reconegudes, derivades de 
modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria. 
 
No s’inclouran al càlcul de les anualitats teòriques les operacions de crèdit garantides 
amb hipoteques sobre béns immobles, en proporció a la part del préstec afectat per 
aquesta garantia. 
 
Quan l’estalvi net sigui de signe negatiu, el Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
haurà d’aprovar un pla de sanejament financer a realitzar en un termini no superior a 
tres anys, en què s’adoptin mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries 
que permetin ajustar a zero l’estalvi net de l’Ajuntament. Aquest pla haurà d’ésser 
presentat conjuntament amb la sol·licitud de l’autorització corresponent. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que del punt dos de l’esmentat article 53 es dedueix, que precisaran 
d’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, 
les operacions de crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa quan el volum total del 
capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, inclosa l’import de 
la operació projectada, en els termes definits reglamentàriament a l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals, excedeixi del 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats a l’exercici 
immediatament anterior, segons les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats 
de la Entitat. 
 
El càlcul del esmentat percentatge es realitzarà considerant tant les operacions de 
crèdit vigents, tant a curt com a llarg termini, valorades amb els mateixos criteris 
segons balanç. El risc derivats dels avals es computarà aplicant el mateix criteri anterior 
a l’operació avalada. 
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VISTA VISTA VISTA VISTA la comunicació de la Diputació de Barcelona, amb registre d’entrada 4853 de 
data 10 de juny de 2009, de l’acord près per la Junta de Govern de data 28 de maig de 
2009 de subvencionar en un import de seixanta mil cent setze euros amb quaranta-
cinc cèntims (60.116,45 EUR) a l’Ajuntament de La Roca del Vallès d’acord amb la 
sol·licitud de préstec feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local, per 
subsidiar el préstec que concedeix la Caixa d’Estalvis de Catalunya dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local. 
 
En motiu de l’anterior, per part de l’Ajuntament s’ha de procedir de manera definitiva 
al sotmetiment de l’acceptació de l’esmentada subvenció a l’acord de la Junta de 
Govern. 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
És per tot això, que, es proposa a la És per tot això, que, es proposa a la És per tot això, que, es proposa a la És per tot això, que, es proposa a la Junta Junta Junta Junta de Governde Governde Governde Govern Local Local Local Local, l'adopció dels següents, l'adopció dels següents, l'adopció dels següents, l'adopció dels següents 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Concertar una operació de crèdit per un import de 428.000 euros per al 
finançament de les Inversions finançades amb operacions de crèdit de l’Annex 
d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2009, 
destinant-se preferentment a: 
 

Descripció Inversió PCL O9 Altres 

SERVEIS GENERALS        

REFORMA CASA CONSISTORIAL 52.684,06 52.684,06   

URBANISME       
PEATONALITZACIÓ CARRER MAJOR ;PLAÇA 
ESGLESIA MES 280.800,45 100.000,00 180.800,45 

PLANS I PROJECTES 100.000,00 81.815,02 18.184,98 

ADQUISICIÓ PATRIMONI 262.306,13 112.306,13 150.000,00 

C/NOGUERES TRAM URBÀ 21.194,79 21.194,79   

Clavegueram 4 parcel·les publiques Sant Carles 60.000,00 60.000,00   

TOTAL 776.985,43 428.000,00 348.985,43 

 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Concertar l’operació de crèdit amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, essent les 
condicions les següents: 
 

• Import: 428.000,00 euros. 
• Modalitat: Préstec de disposició gradual 
• Tipus d’interès: Variable Euribor + 1,90% 
• Període d’Amortització: 10 anys (inclòs un any de carència) 
• Garantia: Ingressos de naturalesa tributària d’acord amb el preceptuat en el 

Text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Acceptar la minuta de préstec. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART.- Acceptar la subvenció dels interessos per un import 60.116,45 euros atorgat 
per la Diputació de Barcelona per subsidiar el préstec a concertar en el marc del 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

 15 

Programa de Crèdit Local per al finançament dels projectes d’inversió de l’any 2009, 
així com el text del conveni annexat que regula la subvenció. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Trametre l’acord d’aprovació del préstec així com una còpia diligenciada de la 
minuta de préstec i l’acord de l’aprovació de la subvenció al Servei de Programació de 
la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per 
a l’efectivitat dels anteriors acords. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya la concertació d’aquesta operació. 
 
    

9.9.9.9. Donar compte relació factDonar compte relació factDonar compte relació factDonar compte relació factures per import de 254.719,29 ures per import de 254.719,29 ures per import de 254.719,29 ures per import de 254.719,29 €, aprovades , aprovades , aprovades , aprovades 
per Resolució Alcaldia amb el núm  624/09.per Resolució Alcaldia amb el núm  624/09.per Resolució Alcaldia amb el núm  624/09.per Resolució Alcaldia amb el núm  624/09.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 624/09 per la que s’aprova la relació de factures 
número F2009/10 per import 254.719,29 euros, els Srs. assistents per unanimitat 
resten assabentats, quin text literal diu: 
 
““““ATES ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència 
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en 
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que 
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de 
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA les relacions de factures presentades amb el núm. F/2009/núm. F/2009/núm. F/2009/núm. F/2009/10101010.... 
 
   
RESOL: 
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- AprovarAprovarAprovarAprovar la relació de factures per import de 254.719,29   euroseuroseuroseuros. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.    
    
    

10.10.10.10. Donar compte de la relació de factures d'import 235.186,81 euros Donar compte de la relació de factures d'import 235.186,81 euros Donar compte de la relació de factures d'import 235.186,81 euros Donar compte de la relació de factures d'import 235.186,81 euros 
aprovada per resolució d'alcaldia número 520/2009aprovada per resolució d'alcaldia número 520/2009aprovada per resolució d'alcaldia número 520/2009aprovada per resolució d'alcaldia número 520/2009    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 520/09 per la que s’aprova la relació de factures 
número F2009/09 per import 235.186,81 euros, els Srs. assistents per unanimitat 
resten assabentats, quin text literal diu: 
 
““““ATES ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència 
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en 
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que 
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de 
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA les relacions de factures presentades amb el núm. F/2009/9.núm. F/2009/9.núm. F/2009/9.núm. F/2009/9. 
 
   
RESOL: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- AprovarAprovarAprovarAprovar la relació de factures per import de  235.186,81  euros235.186,81  euros235.186,81  euros235.186,81  euros. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.    
    

11.11.11.11. Donar compte de la relació de factures d'Donar compte de la relació de factures d'Donar compte de la relació de factures d'Donar compte de la relació de factures d'import 179.620,26 import 179.620,26 import 179.620,26 import 179.620,26 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per Resolució Alcaldia núm 505/2009.per Resolució Alcaldia núm 505/2009.per Resolució Alcaldia núm 505/2009.per Resolució Alcaldia núm 505/2009.    
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Vista la resolució d’alcaldia núm. 505/09 per la que s’aprova la relació de factures 
número F2009/07 per import 179.620,26 euros, els Srs. assistents per unanimitat 
resten assabentats, quin text literal diu: 
    
ATÈSATÈSATÈSATÈS que de conformitat amb l’article 21.ñ de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Regim local correspon a l’Alcalde les contractacions i concessions de tota 
classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris, ni en 
qualsevol cas, els 6 milions d’ euros. 
 
ATES ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència 
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en 
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que 
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 16 de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 18.2 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el 
reconeixement d’obligacions diferents a les esmentades en el punt 18.1 és 
competència e l’Alcalde ,sempre que siguin conseqüència de compromisos de despeses 
legalment adquirits , sense perjudici de les delegacions en la Junta de Govern. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA les relacions de factures presentades amb el núm. F/2009/7.núm. F/2009/7.núm. F/2009/7.núm. F/2009/7. 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe, cal assenyalar que s’ha produït la despesa. Si la administració, al·legant 
l’absència de procediment no pagués la factura es produiria un clar enriquiment injust 
de la administració contrari a la doctrina del Tribunal Suprem ( sentències 11-05-89; 
13-07-84; 20-10-87; 11-02-91 i 19-11-92 ).   
 

RESOL: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- AprovarAprovarAprovarAprovar la relació de factures per import de  179.620,26  euros179.620,26  euros179.620,26  euros179.620,26  euros. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
    
    
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
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12.12.12.12. Exp. Obres 27/08 a nom de Rocamajor S.L. per a construcció d'un edifici Exp. Obres 27/08 a nom de Rocamajor S.L. per a construcció d'un edifici Exp. Obres 27/08 a nom de Rocamajor S.L. per a construcció d'un edifici Exp. Obres 27/08 a nom de Rocamajor S.L. per a construcció d'un edifici 
de 24 habitatges i de 24 habitatges i de 24 habitatges i de 24 habitatges i 43 places d'aparcament i 12 trasters a la parcel.la FR43 places d'aparcament i 12 trasters a la parcel.la FR43 places d'aparcament i 12 trasters a la parcel.la FR43 places d'aparcament i 12 trasters a la parcel.la FR----
13.1 de Les Hortes13.1 de Les Hortes13.1 de Les Hortes13.1 de Les Hortes    

 
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 instància presentada en data 24 de juny de 2008  núm. de reg. ent. 6357, i 
posterior rectificació de data 26 de maig de 2009 reg. entd. 4153, formulada per 
Rocamajor S.L., per la que sol.licita llicència d’obra (EXPEDIENT OBRA MAJOR 27/08) 
per a realitzar obres consistents en CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
24 HABITATGES, 43 PLACES D’APARCAMENT i 24 TRASTERS A LA PARCEL.LA FR-13.1 
DEL SECTOR SPR-4 “LES HORTES”, dins d’aquest terme municipal.  
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i els articles 234 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels articles 
75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 26 de maig de 2009 per l’Arquitecta municipal, 
atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es sol·licita és conforme a 
la vigent normativa urbanística reguladora.  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de 
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici del de tercer, a la societat ROCAMAJOR S.L. per a realitzar obres 
consistents en CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 24 HABITATGES, 43 
PLACES D’APARCAMENT i 24 TRASTERS A LA PARCEL.LA FR-13.1 DEL SECTOR SPR-4 
“LES HORTES”.  
 
SEGON.- Ordenar el dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia econòmica per a la 
correcta reposició de la pavimentació i de la resta de serveis públics afectats, per un 
import de 9.510,15 €. 
 
TERCER.- Acreditar davant de l’Ajuntament, en compliment d’allò establert en el Decret 
201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en el Decret 
161/2001 de modificació de l’anterior i a l’Ordenança Municipal de Gestió de runes i 
terres, haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació de residus que 
garanteixi la correcta destinació d’aquests, separats per tipus. Ha de constar el codi del 
gestor i el domicili de l’obra.  
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A tal efecte, abans de l’inici de l’obra, s’ha de dipositar a la Tresoreria Municipal una 
garantia econòmica per un import de 11.989,95 €. 
 
QUART.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 

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

Habitatge Aparcament 
Superfície 2.527,13          m2 1305,49
Coeficient 0,50                 0,27
Mòdul 1940,48 €/m2 1.940,48
Obra parcial
Pressupost 3.135.907,46   €

subtotal 3.135.907,46   €
Impost 3,04% 95.331,59        €

TOTAL 95.331,59       €
 

� Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  

Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.2 b) 1052,15 €
Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2 18 €
onnexió Clavegueram 77,63 €

TOTAL 1147,78 €
 

ICIO + TAXESICIO + TAXESICIO + TAXESICIO + TAXES    

ICIO 95.331,59 €
TAXES 1147,78 €

TOTAL 96479,37 €

 

 
CINQUÈ.- Condicions de llicència 
 
a)  Segons l’art. 237 del D 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme, cal dipositar fiança per a garantir l’execució simultània de les obres 
d’urbanització.  
 
Ha de dipositar una garantia del 12% de la 3a quota d’urbanització, que equival a un 
total de 37.493,23 €. 

b) D’acord amb l’art. 237 del D305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme Simultaneïtat de les obres d'urbanització i les 
d’edificació, es presenta escrit mitjançant el qual la persona interessada es compromet 
a no utilitzar l’edificació fins a l’acabament de les obres d'urbanització que atorguin als 
terrenys la condició de solars, d’acord amb el que estableix l’article 29 a) de la Llei 
d’urbanisme, així com a fer constar aquest compromís tant en les transmissions de la 
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propietat com en les cessions de l’ús de tota l’edificació o de parts d’aquesta, 
condicionant-les a la subrogació per part de la persona adquirent o cessionària.  

c) Les condicions imposades en la llicència d’edificació sobre finca registral 
determinada s’han de fer constar en el Registre de la propietat, d’acord amb la 
normativa aplicable. L’executivitat de la llicència d’edificació resta condicionada a que 
s’acrediti la constància d’aquestes condicions en el Registre de la propietat. 

d) Abans de l’inici de les obres cal aportar el projecte executiu i obtenir la seva 
aprovació per part de l’ajuntament. El projecte executiu inclourà la informació 
geotècnica, i l’estudi de seguretat i salut corresponent. Si el projecte executiu presenta 
canvis respecte del bàsic objecte de llicència, s’ha de presentar la relació de 
modificacions proposades. 
 
e) Cal presentar també el projecte tècnic de telecomunicacions. 
 
f) En l’actualitat està en tràmit la llicència d’activitat de l’aparcament 37/08. La llicència 
no serà executiva fins que no s’atorgui la corresponent llicència d’activitats.  
 
Caldrà adaptar el projecte d’obres del que resulti de la tramitació de l’expedient 
d’activitat de l’aparcament. 
 
g) Abans de l’inici de les obres cal aportar el document d’acceptació de residus pel 
gestor autoritzat (D 201/94 i D 161/2001). 
 
    

13.13.13.13. Exp. Obres 43/07 a nom de Pedracor per adequació del cami de la Exp. Obres 43/07 a nom de Pedracor per adequació del cami de la Exp. Obres 43/07 a nom de Pedracor per adequació del cami de la Exp. Obres 43/07 a nom de Pedracor per adequació del cami de la 
Pedrera  a  la Crta d'OrriusPedrera  a  la Crta d'OrriusPedrera  a  la Crta d'OrriusPedrera  a  la Crta d'Orrius    

 
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 07/06/07 amb NRGE 5773/07 formulada per la societat 
PEDRACOR S.A. per la que va sol·licitar llicència d’obres per a millora del camí  que va 
des de la carretera de Parpers a la pedrera d’Òrrius, dins d’aquest terme municipal. 
 
Atès que la actuació proposada consisteix en asfaltar el camí que va des de la carretera 
de Parpers a la pedrera d’Òrrius, en el tram del mateix que transcorre pel terme 
municipal de La Roca del Vallès. 
 
Atès que el sòl on es pretén realitzar les obres és un sòl no urbanitzable clau 15, i una 
petita part de clau 16.  
 
Atès que les obres que es pretenen realitzar són de les previstes en l’article 47.4 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'urbanisme  
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Atès que s’ha seguit el tràmit d’informació pública corresponent, penjant un edicte en 
el taulell d’edictes de l’Ajuntament, i amb publicació de l’edicte al diari El Punt i al 
BOPB, segons consta en l’expedient.  
 
Vists els informes tramesos pels organismes afectats, sol·licitats durant el tràmit 
d’informació pública, i que a continuació s’enumeren:  
 

a) Departament d’Agricultura, Alimmentació i Acció Rural - NRGE 7902/07 Data 
08/08/07 

b) Institut Geològic de Catalunya – NRGE 7951/07 Data 10/08/07 
c) Parc Serralada Litoral – NRGE 8079/07 Data 27/08/07 
d) Direcció General de Patrimoni Cultural – NRGE 8710/07 Data 26/09/07 
e) Direcció General d’Arquitectura i Paisatge – NRGE 4937 Data 06/06/08 
f) Agència Catalana d’Aigua – NRGE 807/09 Data 30/01/09 

 
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecta  Municipal en data 18/05/09, condicionat 
a:  
 
“ .../... L’informe emès per l’Àrea dels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament és favorable, amb els favorable, amb els favorable, amb els favorable, amb els 
següents condicionantssegüents condicionantssegüents condicionantssegüents condicionants que caldrà complimentar abans de l’inici de les obres::::    
 

1. Segons informe de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, és imprescindible el 
compliment de les mesures fixades per la Ponència Ambiental del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge a la Declaració d’Impacte Ambiental i Informe integrat. 

2. Segons informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural, és imprescindible portar a 
terme una prospecció arqueològica sistemàtica a tota la zona delimitada pel projecte 
per tal de documentar la possible existència de jaciments arqueològics i valorar les 
restes arqueològiques del jaciments documentats al costat del camí. 

3. Caldrà aportar el càlcul dels residus generats a l’obra i el document d’acceptació 
d’aquests residus pel gestor autoritzat (D 201/94 i D 161/2001). També caldrà aportar 
l’assumeix del tècnic responsable de l’obra. .../... “ 

 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 21/05/09, en el que es 
desestima l’al·legació presentada pel Sr. Pedro Menchén Gallardo. Extracte de l’informe 
diu el que segeix:  
 
“.../... Primer de tot cal indicar que les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat, per tant, 
qualsevol ingerència sobre el dret de propietat que consideri vulnerat el Sr. Menchén, hauria de 
ser dilucidat en la jurisdicció ordinària civil. 
 
L’actuació plantejada per Pedracor S.A. ve donada per la Declaració d’impacte ambiental 
adoptada per la sessió de la Ponència Ambiental de data 07/03/06, amb la finalitat de protegir 
la contaminació aèrea. En l’apartat tercer de les prescripcions tècniques i nivells d’emissió 
estableix, com a mesura de prevenció relativa a l’emissió fugitiva de partícules a l’atmosfera, 
entre d’altres, la mesura de pavimentar els accessos de l’activitat extractiva, entre el gual de 
rentat fins la connexió dels accessos amb la carretera asfaltada, de tal manera que s’eviti 
l’emissió de pols.  
 
La circulació de camions per aquest camí ve donada per l’activitat, que és existent en un altre 
terme municipal que no és la Roca del Vallès. Sobre la mala conducció i irregularitats d’aquests 
vehicles s’hauria de controlar adoptant les mesures correctores precises, i un posterior control 
per part de les autoritats competents.  
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La llicència és una autorització reglada, no discrecional, per aquest motiu els tècnics municipals 
analitzen l’adequació a la normativa de l’obra plantejada. La llei d’urbanisme permet les 
infraestructures d’accessibilitat en el sòl no urbanitzable (article 47.4 c. Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme), i per tant 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès està tramitant la llicència per adequar un camí d’acord amb 
el tràmit establert en la llei d’urbanisme.  
 
Per realitzar aquest tipus d’actuacions preveu un procediment específic que és el de l’article 48 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, 
en relació amb l’article 58 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme. Aquest procediment és el que s’està duent a terme, seguint els tràmits 
d’informació pública corresponents i amb l’emissió dels informes requerits pels organismes que 
estableix la legislació urbanística i sectorial.  
 
Repetim, que l’actuació plantejada per Pedracor S.A. ve exigida per la Ponència Ambiental de la 
Generalitat, i que és en relació a una activitat extractiva existent emparada pel Pla Especial 
d’Interès Natural La Conreria-Sant Mateu-Céllecs. Atès que es permet aquesta activitat s’ha 
d’intentar minimitzar l’impacte de pas de camions per l’espai protegit. Per aquest motiu s’ha 
remès el projecte a l’òrgan gestor del parc i als organismes que preveu la llei d’urbanisme per a 
obres en sòl no urbanitzable d’aquestes característiques.  
 
Respecte l’al·legació de que la llei d’urbanisme prohibeix les parcel·lacions urbanístiques en sòl 
no urbanitzable, cal dir que les obres plantejades no tenen cap mena de relació a una 
parcel·lació urbanística. .../... “ 
 
Atenent el procediment establert per l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i l’article 57 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 06 de juliol de 
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte presentat per PEDRACOR S.A. sol·licitat 
per a millora del camí  que va des de la carretera de Parpers a la pedrera d’Òrrius, al 
seu pas pel terme municipal de La Roca del Vallès, d’acord amb el contingut dels 
informes emesos pels organismes i que consten en l’expedient, així com amb els 
condicionants establerts per l’Arquitecta Municipal en l’informe de data 18/05/09.  
 
SEGON.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Sr. Pedro Menchén Gallardo en 
data 05/09/07 amb NRGE 8249/07 pels motius indicats en la part expositiva.  
 
TERCER.- DONAR trasllat del present acord, i una còpia completa de l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè en compliment de l’article 48 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'urbanisme i l’article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, resolguin l’aprovació definitiva, si s’escau, en el 
termini de tres mesos.  
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QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient.  
 
    
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
    

14.14.14.14. Aprovació atorgament de les beques del Casal d'Estiu 2009Aprovació atorgament de les beques del Casal d'Estiu 2009Aprovació atorgament de les beques del Casal d'Estiu 2009Aprovació atorgament de les beques del Casal d'Estiu 2009    
 
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 a les bases per a la Concessió d’Ajuts i Beques en concepte d’Educació i 
Altres, aprovada per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, us relacionem les 
famílies que han realitzat la corresponent sol·licitud de beca de Casal d’Estiu a 
aquest Ajuntament, i la corresponent valoració que permet adjudicar l’ajut. 
 

 

N Nom Curs Opció 
Setmanes 

Juny-Juliol 
Setembre Puntuació 

% 

Becat 

Despesa 

Ajunt. 

Despesa 

Família 

1 A.R.L 1 Matí 4 si 9 98% 214,13 4,37 

2 D.R.L P-5 Matí 4 si 9 98% 214,13 4,37 

3 A.G.G 2 Matí 3 no 5 25% 29,25 87,75 

4 M.V.S P-4 Matí 4 si 7 50% 109,25 109,25 

5 A.V.R 1 Matí 4 si 8 98% 214,13 4,37 

6 L.V.R P-3 Matí 4 si 8 98% 214,13 4,37 

7 N.C.R 1 Matí 4 si 9 98% 214,13 4,37 

8 S.C.R P-4 Matí 4 si 9 98% 214,13 4,37 

9 E.M.G P-4 Matí 3djuny/4 no 7 50% 89,75 89,75 

 
 

TOTAL BEQUES 

SOL·LICITADES 

TOTAL BEQUES 

APROVADES 

TOTAL BEQUES 

DENEGADES 

TOTAL 

BEQUES 

RENUNCIA 

DESPESA TOTAL 

15 9 6 - 1513,03€ 

 
 

És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la relació de beques de casal d’Estiu exposades a la part expositiva, 
quan l'import total ascendeix a 1.513,03€ 
 
Segon.- Denegar la resta de sol·licituds per manca de documentació. 
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Tercer.- Aprovar la despesa de 1.513,03€ amb càrrec a la partida pressupostaria núm. 
480  313  07. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal. 
    
    

15.15.15.15. Adhesió al Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració promogut pel Adhesió al Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració promogut pel Adhesió al Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració promogut pel Adhesió al Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració promogut pel 
Consell Comarcal del Vallès OrientalConsell Comarcal del Vallès OrientalConsell Comarcal del Vallès OrientalConsell Comarcal del Vallès Oriental    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
El Consell Comarcal del Vallès Oriental té com a prioritat donar suport als municipis en 
relació a l’acollida, igualtat i acomodació de la nova ciutadania del Vallès Oriental, 
potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col.lectius, la cohesió 
comunitària i suport contra l’exclusió. Per tal de dur a terme l’esmentada prioritat, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental va concórrer a la convocatòria de l’Àrea de 
Diversitat i Ciutadania de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l’any 2009. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha endegat el Pla Comarcal de Ciutadania i 
Immigració i té les següents accions subvencionables: 
 
Suport per al seguiment i avaluació de les accions portades a terme 
Jornada comarcal d’immigració 
Finançament per a la gestió de la bossa de traductors 
Atès que és requisit per accedir a l’esmentat finançament no haver concorregut als 
ajuts promoguts per l’Àrea Diversistat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona l’any 
2009, com és el cas de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració promogut pel 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    
    

16.16.16.16. Aprovació del Conveni de col.laboració per a la gestió dels ajuts de Aprovació del Conveni de col.laboració per a la gestió dels ajuts de Aprovació del Conveni de col.laboració per a la gestió dels ajuts de Aprovació del Conveni de col.laboració per a la gestió dels ajuts de 
menjador amb el  Consell Comarcal del Vallès Orientalmenjador amb el  Consell Comarcal del Vallès Orientalmenjador amb el  Consell Comarcal del Vallès Orientalmenjador amb el  Consell Comarcal del Vallès Oriental    
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
El Decret 219/1989, d’1 d’agost, va fer delegació a les comarques de les competències 
del Departament d’Educació en relació amb la programació i la gestió de beques i ajuts 
de menjador. 
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, disposa 
que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden 
establir ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol.liciti i no els correspongui la 
gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de 
menjador. 
 
Atès que, en data 22/04/09, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal i la convocatòria 
dels mateixos per al curs escolar 2009/2010. 
 
Atès que, en data 29/05/09 i NRGE 4431, es va rebre notificació de l’acord de la 
Comissió de Govern del Consell Comarcal sobre el Conveni de col.laboració amb els 
ajuntaments de la comarca per a l’establiment de les condicions de gestió i 
funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que la 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les 
administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en 
assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i 
en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis 
o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els 
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i 
següents del ROAS. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
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Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni de col.laboració per a la 
gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental”entre el Consell 
Comarcal  del Vallès Oriental i l’Ajuntament.  
 
SegSegSegSegon.on.on.on.---- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Facultar a l’alcalde-president de la corporació tan àmpliament com a dret sigui 
possible per a l’execució d’aquest acord. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    
 
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, 
    
 


