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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL REALITZADA EL DIA 15 de gener de 2009.
2009. NÚMERO 2009/2.
2009/2.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui

Havent excusat la seva absència el Sr. Gabriel Parra i Carrasco.
A la Roca del Vallès, el dia 15 de gener de 2009, essent les 17:30 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, i el Sr. Jordi
Fortí Gurgui, i la regidora convidada Marta Pujol i Armengol, convocada
expressament per a aquest acte, 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 INTERIOR
1.- Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
2.- Sol·licitud de finançament per a la realització d'obres municipals a l'empara
del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea un Fons
Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de
l'Economia i el Treball i s'aproven crèdits extraordinaris per tal d'atendre la seva
financiació.
3.- Aprovació del projecte de pacificació supressió de barreres arquitectòniques i
millora del paisatge urbà del c/ Granada de La Torreta en T.M. de La Roca del
Vallès
4.- Aprovació projecte de pacificació supressió de barreres arquitectòniques i
millora del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M. de La
Rica del Vallès
5.- Aprovació projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de
l'enllumenat públic de La Torreta en T.M. de La Roca del Vallès
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6.- Aprovació del projecte d'urbanització de l'accés des de la BV-5105 a Santa
Agnès de Malanyanes .La Roca del Vallès
7.- Aprovació projecte de urbanització del camí de circumvalació de l'Església
de Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès
8.- Aprovació projecte per les obres d'urbanització del tram final del c/
Nogueres
9.- Aprovació del projecte de reforma i millora centre cultural per a la
instal.lació de l'Escola de musica municipal
10.- Aprovació del projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques i
millora del paisatge urbà de La Rambla Mestre J. Torrents
11.- Aprovació projecte millora de l’accessibilitat, supressió de barreres
arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona
poliesportiva (104 places)

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) 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 i l’article 79 del ROF se sotmet a la
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent de la
convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes relacionats en
l’ordre del dia que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària,
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació.

2. Sol.licitud de finançament per a la realització d'obres municipals a
l'empara del Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es
crea un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la
Dinamització de l'Economia i el Treball i s'aproven crèdits extraordinaris
per tal d'atendre la seva financiació.
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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Vist el Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es creen un Fons
Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de
l’Economia i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre al seu
finançament, que a l’article 1 regula l’objecte i a l’article 3 les obres finançables.
Vista la Disposició Addicional Primera d’aquest Reial decret llei 9/2008 que
estableix els criteris de repartiment del Fons Estatal d’Inversió Local, i que en
relació amb la taula feta pública pel Ministeri d’Administracions Públiques
mitjançant la pàgina www.mpa.es, al municipi de la Roca del Vallès li correspon
un finançament màxim per import de 1.708.999,00 euros.
Vista la Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de
cooperació Territorial, per la que s’aprova el model per a la presentació de
sol·licituds, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local creat pel Reial decret llei 9/2008, de
28 de novembre.
Atès el que s’acaba d’exposar, i, a proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern
Local ACORDA:

Primer.Primer.- SOL·LICITAR, amb els requisits establerts en el Reial decret llei 9/2008,
de 28 de novembre i la Resolució de 9 de desembre de 2008, la inclusió en el
Fons Estatal d’Inversió Local de les obres i inversions projectades següents:
NÚMERO

DENOMINACIÓ

IMPORT TOTAL
(IVA INCLÒS)
228.203,01

1

Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora
del paisatge urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del
Vallès

2

Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora
del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la
Roca del Vallès

202.202,20

3

Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic de la Torreta en T.M. de la Roca del Vallès

187.433,80

4

Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de
Malanyanes. La Roca del Vallès

199.867,69

5

Projecte de urbanització del camí de circumval·lació de l’església de
Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès

144.499,99

6

Projecte per les obres d’urbanització del tram final del c/ Nogueres

185.950,00

7

Projecte d’obra de reforma i millora Centre Cultural per a la instal·lació
de l’Escola de Música Municipal

99.257,30
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Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora
del paisatge urbà de la rambla Mestre J. Torrents

231.435,00

9

Projecte de millora de l’accessibilitat, supressió de barreres
arquitectòniques i integració urbanística de l’àrea d’aparcament de la
zona poliesportiva (104 places)

230.150,00

Segon.Segon.- FACULTAR a la senyora Secretària perquè presenti les corresponents
sol·licituds en els termes i amb les condicions establertes a l’article 5 del Reial
decret llei, en relació amb l’article 3 de la Resolució de 9 de desembre de 2008.

3. Aprovació del projecte de pacificació supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paissatge urbà del c/ Granada de La
Torreta en T.M. 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.

Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de pacificació, supressió de
barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Granada de la
Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, redactat per l’Enginyer tècnic d’obres
públiques Josep Barberillo Gesa -GESA, SL-, amb un pressupost d’execució per
contracta de 228.203,01euros, amb l’IVA inclòs.
Atès que el projecte té per objecte la realització de les obres necessàries per a
portar a terme la pacificació del trànsit, supressió de barreres arquitectòniques,
millora del paisatge urbà del carrer Granada, ampliant voreres, creant
aparcament protegit, plantant arbrat, col·locant nou mobiliari urbà,
senyalitzant, implantant resalts d’aglomerat asfàltic en calçada i millora del
drenatge.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
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d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès” amb
càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 228.203,01 euros
(IVA inclòs).
Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació
de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels
terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.

4. Aprovació projecte de pacificació supressió de barreres arquitectòniques i
millora del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de La Torreta en el T.M.
de La Rica 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.
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Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de pacificació, supressió de
barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del c/ Font del Cargol de la
Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès”, redactat per l’Enginyer tècnic d’obres
públiques Josep Barberillo Gesa -GESA, SL-, amb un pressupost d’execució per
contracta de 202.202,20 euros, amb l’IVA inclòs.
Atès que el projecte té per objecte realitzar les obres necessàries per a portar a
terme la pacificació del trànsit, supressió de barreres arquitectòniques i millora
del paisatge urbà del carrer Font del Cargol, ampliant voreres, creant
aparcament protegit, plantant arbrat, col·locant nou mobiliari urbà,
senyalització i millora del drenatge.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del
Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de
202.202,20 euros (IVA inclòs).
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Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació
de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels
terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.

5. Aprovació projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de
l'enllumenat públic de La Torreta en T.M. 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.

Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de renovació i millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta en T.M. de la Roca
del Vallès”, redactat per l’Enginyer tècnic d’obres públiques Josep Barberillo
Gesa -GESA, SL-, amb un pressupost d’execució per contracta de 187.433,80
euros, amb l’IVA inclòs.
Atès que el projecte té per objecte descriure les solucions i les feines necessàries
per a poder portar a terme les obres necessàries de renovació i millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Torreta existent, dins de
l’àmbit delimitat pels carrers Granada, Font del Cargol, i els trams de carrers
compresos entre ambdós.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
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Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
de la Torreta en T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local, amb un pressupost de 187.433,80 euros (IVA inclòs).
Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació
de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels
terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.
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6. Aprovació del projecte d'urbanització de l'accés des de la BV
BV--5105 a
Santa Agnès
Agnès de Malanyanes .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.

Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte d’urbanització de l’accés des de
la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès”, redactat per
l’Enginyer tècnic d’obres públiques Xavier Torret Requena i per l’Arquitecte
tècnic Josep Lluís Sala SAnguino –TALLER D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SLP, amb un pressupost d’execució per contracta de 199.867,69 euros, amb l’IVA
inclòs.
Atès que el projecte té per objecte realitzar les obres necessàries per a la
urbanització de l’actual camí d’accés al nucli de Santa Agnès de Malanyanes des
de la carretera BV-5105, ja que en l’actualitat el vial existent es troba sense
pavimentar i és de doble sentit de circulació, amb seccions transversals
d’amplada variable.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
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Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de
Malanyanes. La Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb
un pressupost de 199.867,69 euros (IVA inclòs).
Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació
de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels
terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- SOL·LICITAR informe al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat
de Catalunya.
Cinquè.Cinquè.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Sisè.Sisè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la primera
sessió que celebri.

7. Aprovació projecte de urbanització del camí de circumval·lació de
l'Església
l'Església de Santa Agnès de Malanyanes. 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.

Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte d’urbanització del camí de
circumval·lació de l’església de Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès”,
redactat per l’Enginyer tècnic d’obres públiques Xavier Torret Requena i per
l’Arquitecte tècnic Josep Lluís Sala Sanguino –TALLER D’ARQUITECTURA I
ENGINYERIA, SLP-, amb un pressupost d’execució per contracta de 144.499,99
euros, amb l’IVA inclòs.
Atès que el projecte té per objecte realitzar les obres necessàries per a la
urbanització de l’actual camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de
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Malanyanes, ja que actualment aquest vial sense pavimentar serveix per a
complementar la trama viària urbana, si bé coexisteix amb el tràfic de pas
provinent des de la urbanització de Sant Carles i del veí nucli de Llinars del
Vallès.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte d’urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa
Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local, amb un pressupost de 144.499,99 euros (IVA inclòs).
Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació
de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels
terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
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al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.

8. Aprovació projecte per les obres d'urbanització del tram final del c/
Nogueres
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte per les obres d’urbanització del
tram final del c/ Nogueres”, redactat per l’Arquitecte Carles Muñoz Castellot –
TALLER D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SLP-, amb un pressupost d’execució
per contracta de 185.950,00 euros, amb l’IVA inclòs.
Atès que el projecte té per objecte descriure les solucions i les feines necessaris
per a urbanitzar el tram final del carrer Nogueres, amb una superfícies
aproximada de 1090 m2, actuant sobre els conceptes següents: moviment de
terres, paviments, clavegueram, xarxa d’aigua i contraincendis, xarxa elèctrica i
enllumenat exterior, telecomunicacions i jardineria.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
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Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte per les obres d’urbanització del tram final del c/ Nogueres” amb
càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 185.950,00 euros
(IVA inclòs).
Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació
de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels
terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el
tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.

Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.

9. Aprovació del projecte de reforma i millora centre cultural per a la
instal.lació de l'Escola de musica 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.
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte d’obra de reforma i millora del
centre cultural per a la instal·lació de l’escola de música municipal”, redactat
per l’Enginyer tècnic municipal Sr. Marc Gual Junqueras i l’Arquitecte Tècnic
Municipal Sr. Mario Martínez Blaya, amb un pressupost d’execució per
contracta de 99.257,30 € amb l’IVA inclòs.
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Atès que el projecte té per objecte la realització de les obres necessàries per
adequar un local de superfície construïda aproximada de 97 m2, situat en la
planta semisoterrani del centre cultural de la Roca Centre, per destinar-lo a
escola de música. El local, actualment diàfan amb una superfície útil
d’aproximadament 84m2, es distribuirà per obtenir una aula gran, tres aules
petites, un despatx i la necessària zona de distribució.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte d’obra de reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de
l’escola de música municipal”, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb
un pressupost de 99.257,30 € (IVA inclòs).
Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim comú de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per
a l’aprovació de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la
reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
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Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.
10. Aprovació del projecte de pacificació supressió barreres arquitectòniques
i millora del paisatge urbà de La Rambla Mestre J. Torrents
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de pacificació, supressió
barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J.
Torrents”, redactat per l’Arquitecta municipal Sra. Mercè Albuixech Valle i
l’Arquitecta Municipal Sra. Montserrat Puig Tramunt, amb un pressupost
d’execució per contracta de 231.435 € amb l’IVA inclòs.
Atès que el projecte té per objecte la realització de les obres necessàries per
reurbanitzar i millorar el tram de la Rambla Mestre Jaume Torrents que discorre
entre el C/ Anselm Clavé i el C/ Espronceda, adequant aquesta rambla amb la
finalitat de convertir-la, en un futur immediat, en un eix cívic del nucli de La
Roca Centre.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 13 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
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definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà de la Rambla Mestre J. Torrents”, amb càrrec al Fons Estatal
d’Inversió Local, amb un pressupost de 231.435 € (IVA inclòs).
Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim comú de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per
a l’aprovació de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la
reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.

11. Aprovació projecte millora de l'accessibilitat supressió de barreres
arquitectòniques i integració urbanística a l'àrea d’aparcaments de la
zona poliesportiva (104 places)
places)
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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Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de Millora de l’accessibilitat,
supressió de barreres arquitectòniques i integració urbanística a l’àrea
d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”, redactat per Taller
d’arquitectura i enginyeria S.L.P., amb un pressupost d’execució per contracta
de 230.150 € amb l’IVA inclòs.
Atès que el projecte té per objecte la realització de les obres necessàries per la
creació de dues zones d’aparcaments unides per vials interiors, conformades en
una plataforma superior, amb entrada pel C/ Indústria.
La primera zona d’aparcament és davant del pavelló poliesportiu. Es crearà un
espai d’aparcament amb quatre fileres de places en semibateria, distribuïdes en
dues fileres en els extrems i dos més en la illeta interior (37 places més dues
places per a persones amb mobilitat reduïda) així com un aparcament per
motos i bicicletes. La segona zona és adjacent al camp de futbol, on es crea una
zona d’aparcament, amb dues línies en semibateria (31 places més aparcament
per motos).
Els vials d’accés seran unidireccionals. Es realitzen ampliacions de la vorera del
carrer Indústria en els punts d’entrada i sortida cap al carrer Indústria, on
s’habiliten 19 places. En total s’habilitaran 104 places d’aparcament i 3 places
per persones amb mobilitat reduïda. L’actuació es completa amb diverses
actuacions en la plataforma adjacent al camp de futbol i al pavelló poliesportiu,
al qual s’accedeix urbanitzant aquest espai i la rampa d’accés.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals en data 14 de gener de
2009 que acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina
l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
i, per tant, s’informa favorablement.
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 15 de gener
de 2009.
Vist que, segons els articles 235.2 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 –
LMRLC- i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el procediment
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l’aprovació
definitiva. En atenció a que el procediment es tramita per urgència, els terminis
queden reduïts a la meitat.
Vist el que disposa l’article 52.2.o) del LMRLC, la competència per a l’aprovació
dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
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o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, com
succeeix amb el projecte a aprovar, correspon al ple municipal.
A proposta de l’alcaldia, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.Primer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de Millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i
integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104
places)”, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de
230.150 € (IVA inclòs).

Segon.Segon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim comú de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la tramitació d’urgència del procediment per
a l’aprovació de l’esmentat projecte. La tramitació per urgència suposarà la
reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal
manera que el tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies.
Tercer.Tercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de
quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
municipal. Si durant el període d’informació pública no es presenten
al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adopció d’acord exprés.
Quart.Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
Tècnics municipals, als efectes escaients.
Cinquè.Cinquè.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple municipal, en la
primera sessió que celebri.
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
19:16, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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