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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 28 de maig de 2009.
2009. NÚMERO 2009/14.
2009/14.

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 regidor Sr. Gabriel Parra i Carrasco
A la Roca del Vallès, el dia 28 de maig de 2009, essent les 17:35 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 les regidores convidades convocades expressament per a aquest
acte, assistits per mi Sr. Robert Roca i Parès, qui actua de secretari acctal. per
absència per malaltia de la titular.
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre
del dia.
Ordre del Dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.- Aprovació acta dia 14 de maig de 2009.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
2.- Modificació preu públic ordenança número 25 apartat 4 punt IV de l'Escola
Bressol Municipal Les Orenetes.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT

3.- Exp. Obres 22/08 a nom de Novi Iter S.L. per a construcció d'un edifici d'us
terciari amb 2 locals i 20 places d'aparcament a la parcel.la FR9 al sector SPR-4 "
Les Hortes"
4.- Exp. Obres 8/09 a nom de Novi Iter S.L. per a construcció de 2 edificis
plurifamiliars de 24 habitatges i 99 places d'aparcament, un local sense us
definit i 22 trasters a la parcel.la FR-11 al sector SPR-4 " Les Hortes"
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5.- Modificació llicència obres 49/07 a nom de Stone Klass SL parc. 10 carrer
Torres i Bages
6.- Legalització llicència obres 3/09 a nom de LLorenç Soler Fornt , C/ Picasso
19
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7.- Adhesió al programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran que
promou l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
8.- Acceptació de l'ajut econòmic del Programa complementari "Suficiència
alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals" de la Diputació de
Barcelona
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM
RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 14 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 14 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.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
2. Modificació preu públic ordenança número 25 apartat 4 punt IV de
l'Escola Bressol Municipal Les Orenetes.
Orenetes.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local amb l’abstenció per interès directe del Sr.
Albert Gil Gutíerrez, l’aprova.
Atès que ha variat el cost de la prestació d’alguns serveis de competència municipal,
des de l’Àrea de Serveis Personals d’aquest Ajuntament es proposa modificar els preus
públics de l’escola bressol municipal per al curs escolar 2009/2010.
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Vist l’article 4 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.
Atesa la proposta d’augment per part de l’empresa concessionària de l’Escola bressol
municipal i l’informe conjunt de la Tècnica d’Educació i la cap de l’àrea de Serveis i
Atenció a la Persona.
Atesa la clàusula 17.4 relativa al règim econòmic de la gestió del contracte per la gestió
i explotació del serveis públic d’Escola Bressol de La Roca del Vallès signat el 30 de juny
de 2005 en que s’estableix que l’Ajuntament revisarà anualment els preus del servei a
proposta de l’ajdudicatari.
Per tot això exposat,
exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Modificar els imports de l’apartat IV “Escola Bressol Municipal Les Orenetes”
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:
Escola Bressol Municipal Les Orenetes
Concepte
Quota escolarització (de 9 a 12 i de 15 a 17h)
Quota esporàdics servei acollida de 8:00 a 9h
Quota esporàdics servei acollida de 8:30 a 9h
Quota mensual menjador
Quota mensual de berenar o esmorzar
Quota diària servei de menjador esporàdic
Quota diària d’esmorzar/berenar esporàdic

Periodicitat
Mensual
Diària
Diària
Mensual
Mensual
Diària
Diària

Preu
167,00 €
4,49 €
2,25 €
126,,71
24,38 €
9,54 €
2,26 €

Els preus són els referents al curs 2009/2010.
La mensualitat del mes de juliol es pagarà per avançat en el moment de realitzar la
matrícula.
Descompte a la liquidació del mes següent de 1,5€ a partir del 3r dia consecutiu que
no hagi utilitzat el servei.
L’ajuntament subvencionarà les quotes a les famílies que reuneixin les següents
condicions:
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-

família nombrosa: 10%
germans escolaritzats al mateix centre: 10%

SEGON.SEGON Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional 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.
TERCER.TERCER.- Publicar l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.
QUART.QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu, un cop
transcorregut el període d’exposició pública.
CINQUÈCINQUÈ-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament.
En aquest punt s’incorporen a la sessió les regidores convidades Sres. Marta Pujol
Armengol i Montserrat Ametller Viñamata

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT

3. Exp. Obres 22/08 a nom de Novi Iter S.L. per a construcció d'un edifici
d'us terciari amb 2 locals i 20 places d'aparcament
d'aparcament a la parcel.la FR9 al
sector SPRSPR-4 " 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 17 de juny de 2008 núm. Reg. entd. 5235, i
posterior rectificació de data 15 d’abril de 2009 reg. entd. 2985, formulada per Novi
Iter S.L., per la que sol.licita llicència d’obra (EXPEDIENT OBRA MAJOR 22/08) per a
realitzar obres consistents en CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’ÚS TERCIARI AMB 2
LOCALS SENSE ÚS DEFINIT I 2O PLACES D’APARCAMENT A LA PARCEL.LA FR-9 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.
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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 NOVI ITER S.L. per a realitzar obres consistents
en CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’ÚS TERCIARI AMB 2 LOCALS SENSE ÚS DEFINIT I
2O PLACES D’APARCAMENT A LA PARCEL.LA FR-9 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 12.542,14 €.
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.
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 9.772,26 €.

QUART.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


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

Locals
Superfície
1.052,85
Coeficient
0,62
Mòdul
1940,48
Obra parcial
Pressupost
1.641.049,96
subtotal 1.641.049,96
Impost 3,04%
49.887,92
TOTAL
49.887,92



m2
€/m2

Aparcament
714,54
0,27
1.940,48

€
€
€
€

Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)
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Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.2 b)

Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2
onnexió Clavegueram
TOTAL

1052,15
18
77,63

€
€
€

1147,78

€

49.887,92
1147,78
51035,7

€
€
€

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
TOTAL

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 20.818,10 €.
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
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 ha d’incloure la informació
geotècnica, i l’estudi de seguretat i salut corresponent. Si el projecte executiu presenta
canvis respecte del bàsic objecte de llicència, s’haurà de presentar la relació de
modificacions proposades.
e) Cal presentar el projecte tècnic de telecomunicacions.
f) En l’actualitat està en tràmit la llicència d’activitat de l’aparcament 19/09. La llicència
no serà executiva fins que no s’atorgui la corresponent llicència d’activitats.
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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).

4. Exp. Obres 8/09 a nom de Novi Iter S.L. per a construcció de 2 edificis
plurifamiliars de 24 habitatges i 99 places d'aparcament, un local sense
us definit i 22 trasters a la parcel.la FRFR-11 al sector SPRSPR-4 " 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 14 d’abril de 2009 núm. de reg. ent. 2990, per
NOVI ITER S.L., per la que sol·licita llicència d’obra (EXPEDIENT OBRA MAJOR 08/09)
per a realitzar obres consistents en CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICS PLURIFAMILIARS
DE 24 HABITATGES I 99 PLACES D’APARCAMENT, 1 LOCAL SENSE ÚS DEFINIT i 22
TRASTERS A LA PARCEL.LA FR-11 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 25 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 NOVI ITER S.L. per a realitzar obres consistents
en la CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICS PLURIFAMILIARS DE 24 HABITATGES I 99
PLACES D’APARCAMENT, 1 LOCAL SENSE ÚS DEFINIT I 22 TRASTERS A LA PARCEL·LA
FR-11 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 26.805,07 €.
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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.
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 39.596,28 €.
QUART.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:


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

Habitatge
Superfície
2.384,39
Coeficient
0,50
Mòdul
1940,48
Obra parcial
Pressupost
6.369.347,72
subtotal 6.369.347,72
Impost 3,04%
193.628,17
TOTAL
193.628,17



Aparcament
3410,72
0,27
1.940,48

m2
€/m2

Local
2386,26
0,49
1940,48

€
€
€
€

Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)

Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.2 b) 1052,15*2

Placa d'obres Art. 6 Epígraf 3r Punt 2
onnexió Clavegueram
TOTAL

77,63*2

2104,3
18
155,26

€
€
€

2277,56

€

193.628,17
2277,56
195905,73

€
€
€

ICIO + TAXES
ICIO
TAXES
TOTAL

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 61.193,90 €.
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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
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 20/09. 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).

5. Modificació llicència obres 49/07 a nom de Stone Klass SL parc. 10
carrer Torres i Bages
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 05/02/08 número de registre d’entrada 1003/08, formulada
per Stone Klass S.L., per modificació de la llicència d’obres 49/06 consistent en
legalització de l’escala d’entrada a la vivenda i un mur lateral de l’habitatge de la
parcel.la 10 del C/ Torres i Bages, dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient en data
14/05/08 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
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Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 30/09/08.
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea
d'Urbanisme; es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 49/06 formulada per Stone Klass
S.L., consistent en legalització de l’escala d’entrada a la vivenda i un mur lateral de
l’habitatge de la parcel.la 10 del C/ Torres i Bages, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal nº 6 epígraf 3er. 1.2 b
Taxa Llicència =

310,50 €

Total a liquidar =

310,50 €

6. Legalització llicència obres 3/09 a nom de LLorenç Soler Fornt , C/
Picasso 19
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 23/02/2009 número de registre d’entrada 1479/09, i
posterior rectificació de data 22/04/09 reg. entd. 3207/09 formulada per LLORENÇ
SOLER FORNT, per a legalització de tancament amb porxo a la vivenda del C/ Picasso
19 ( núm exp. 3/09), dins d’aquest terme municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient en data
19/05/09, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea
d'Urbanisme; es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la legalització de tancament amb porxo a la vivenda del C/ Picasso
19 ( núm exp. 3/09), dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal nº 6 epígraf 3er. 1.2 b
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Taxa Llicència =

116,44 €

Total a liquidar =

116,44 €

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7. Adhesió al programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran que
promou l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió celebrada el 30 d’abril de
2009, va aprovar el Protocol d’adhesió al Programa d’arranjaments d’habitatges per a
la gent gran de la província de Barcelona, de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona en col.laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya. Publicat en el BOPB núm. 107 de data 5/05/09.
Aquest programa té un seguit de mesures d’acompanyament als Serveis Socials
municipals davant dels efectes de la crisi econòmica, aquest programa té com a
finalitat d’una banda, millorar l’accessibilitat i la seguretat dels domicilis de la gent
gran més vulnerable per a la promoció de la seva autonomia personal i, de l’altra
fomentar l’ocupació de persones en atur o en procés d’inserció sociolaboral.
L’adhesió a l’esmentat programa suposa realitzar un nombre d’intervencions que es
calcula de forma proporcional al nombre de persones majors de 65 anys
empadronades a cada municipi. En el cas de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, podrà
realitzar, com a mínim, 5 intervencions. El cost mitjà per cada intervenció serà de
1.516,26 euros, del qual l’Ajuntament haurà d’aportar 1/3 part, és a dir 505,42 euros
per intervenció i un total de 2.527,08 euros.
L’article 57 de la Llei 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 les termes previstos en les
Lleis, podent 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 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.”
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Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable,
els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels
convenis.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Programa d’arranjaments d’habitatges per a la gent gran
de la província de Barcelona, promogut per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona.
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a Dret sigui
possible per a l’execució d’aquest acord.

8. Acceptació de l'ajut econòmic del Programa complementari "Suficiència
alimentària en el període 00-3 a les escoles bressol municipals" de la
Diputació de Barcelona
Barcelona
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
La Diputació de Barcelona, des de l’Àrea d’Educació, ha endegat un conjunt de
mesures de suport als serveis d’educació municipals, davant la crisi econòmica, amb la
finalitat de recolzar els ajuts al servei de menjador de les escoles bressol de titularitat
municipals .
Segons l’esmentat programa, correspon a l’Ajuntament de la Roca la quantitat de
2.557 Euros, en funció de la ponderació de la població del municipi, el nombre de
places en escoles bressol municipals, la taxa de població immigrada i la taxa d’atur
registrada a la Roca del Vallès
L’article 57 de la Llei 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 les termes previstos en les
Lleis, podent 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 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.”

12

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

Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable,
els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels
convenis.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar l’ajut econòmic de 2.557 Euros atorgat per la Diputació de
Barcelona pel Programa complementari “suficiència alimentària en el període 0-3 a les
escoles bressol municipals”.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona.
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a Dret sigui
possible per a l’execució d’aquest acord.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
9. Ratificació del caràcter
caràcter urgent dels temes següents:
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 dels
assumptes sobrevinguts, que dessota es diran per quan hi ha assumptes
relacionats que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària,
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació del
respectiu caràcter urgent.
10.
10.Sobrevingut.Sobrevingut.- Aprovació conveni urbanístic amb Med Sta. Agnès, pel
finançament
finan
çament de les obres del projecte anomenat "Projecte d'obra per la
urbanització d'una part del carrer Nogueres entre l'Avda. El Solell i c/ Camí
de l'Ermita, sector SPRSPR-3"
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que el tram del C/ Nogueres, entre l’Avinguda El Solell i el C/ Camí de
l’Ermita resta sense urbanitzar i és necessària la urbanització de tot el carrer.

13

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

Atès que s’està desenvolupant, per part de MED SANTA AGNÈS S.L., el sector
SPR-3 segons pla parcial aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en data 12/12/01.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de juny de 2002, va
aprovar definitivament el projecte d’urbanització del sector SPR-3.
Atès que una part del carrer Nogueres està inclòs en el sector SPR-3, i que està
previst urbanitzar només la meitat del carrer.
Atès que encara no s’ha urbanitzat, davant la impossibilitat d’executar la meitat
d’un carrer amb una elevada pendent i totalment desconnectat de la resta de
finques confrontants.
Atès que l’Ajuntament té la intenció de facilitar la urbanització d’aquest tram de
carrer, executar-lo en la seva totalitat, fent coincidir les obres amb d’altres de
municipals i encaixar la urbanització del sector SPR-3 amb la que haurien de
realitzar els propietaris confrontants amb la finalitat d’obtenir la condició de
solar de les seves finques.
Atès que l’article 114.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, estableix que la totalitat de les
despeses d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels
projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al
polígon d’actuació urbanística seran a càrrec dels seus propietaris.
Vist l’informe tècnic emès per l’Enginyer Municipal en data 16 de desembre de
2008, el qual fa referència a les obres a realitzar, la despesa provisional de la
urbanització del vial, així com la distribució de despeses d’execució del projecte
indicat.
Atès que pel finançament de les obres d’urbanització del tram indicat, i els
objectius esmentats, s’ha redactat i signat un conveni urbanístic entre MED
SANTA AGNÈS S.L. i l’Ajuntament en data 17 de desembre de 2008.
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
de procediment administratiu comú autoritza a l’administració a subscriure
convenis.
Atenent l’article 110 del 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 120 i ss del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
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Atenent el principi de publicitat previst en els articles 8.3 i 98.4 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme, en relació amb els articles 84 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, i l’article 11
del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text
Regós de la Llei del Sòl.
Atenent l’article 53.1 s) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 21.1 j)
de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atenent la competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836/07 de
data 06 de juliol de 2007.
D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa:
PRIMER.PRIMER APROVAR el text del conveni urbanístic signat amb la Sra. Marta
Martín Martín i el Sr. Agustí Gómez Rahola en representació de MED SANTA
AGNÈS S.L. respecte diversos aspectes relacionats amb l’execució del projecte
d’obra denominat: ”Projecte d’obra per la urbanització d’una part del Carrer
Nogueres ubicat entre l’Avinguda el Solell i el carrer Camí de l’Ermita”.
SEGON.SEGON.- SOTMETRE el text del conveni a informació pública durant un termini
de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, i en la pàgina web municipal www.laroca.cat .
TERCER.TERCER.- DURANT el termini de vint dies es poden realitzar quantes al·legacions
s’estimin pertinents. En el cas que hi haguessin al·legacions l’òrgan que va
negociar el conveni elaborarà la proposta de text definitiu, del qual es donarà
vista als interessats, per a que en un termini de quinze dies s’accepti o realitzin
les objeccions que estimin convenients.
Si no es presentessin al·legacions el text del conveni signat s’entendrà com a
text definitiu, i per tant aprovat definitivament.
QUART.QUART.- Comunicar el present acord als interessats.

11.Sobrevingut.
11.Sobrevingut.Sobrevingut.- Aprovació
Aprovació conveni urbanístic finançament i redacció
projecte urbanització tram A C/ NogueresNogueres- sector SPRSPR-3
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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Atès que el tram del C/ Nogueres, entre l’Avinguda El Solell i el C/ Camí de
l’Ermita resta sense urbanitzar i és necessària la urbanització de tot el carrer.
Atès que per tal d’urbanitzar s’ha de redactar abans el projecte d’urbanització
per tal que l’Ajuntament procedeixi, amb els tràmits procedents, a la seva
aprovació.
Vist que el Sr. Salvador Amat Cañas té interès en la redacció de tot l’àmbit del
C/ Nogueres per tal de donar sortida a la U.A-13a, de la qual n’és promotor i
així poder completar la circulació rodada del sector.
Atès que per aquest motiu s’ha compromès en el conveni negociat i signat en
data 11 de maig de 2009, a redactar al seu càrrec el projecte d’urbanització
amb la denominació següent: “Projecte d’obra per la urbanització d’una part
del carrer Nogueres ubicat entre l’Avinguda del Solell i el Carrer Camí de
l’Ermita, parcialment dins del sector SPR-3”.
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
de procediment administratiu comú autoritza a l’administració a subscriure
convenis.
Atenent l’article 110 del 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 120 i ss del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
Atenent el principi de publicitat previst en els articles 8.3 i 98.4 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme, en relació amb els articles 84 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, i l’article 11
del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text
Regós de la Llei del Sòl.
Atenent l’article 53.1 s) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 21.1 j)
de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atenent la competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836/07 de
data 06 de juliol de 2007.
D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa:
PRIMER.PRIMER APROVAR el text del conveni urbanístic signat amb el Sr. SALVADOR
AMAT CAÑAS per al finançament i la redacció del projecte d’urbanització
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denominat: ”Projecte d’obra per la urbanització d’una part del Carrer Nogueres
ubicat entre l’Avinguda el Solell i el carrer Camí de l’Ermita”.
SEGON.SEGON.- SOTMETRE el text del conveni a informació pública durant un termini
de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, i en la pàgina web municipal www.laroca.cat .
TERCER.TERCER.- DURANT el termini de vint dies es poden realitzar quantes al·legacions
s’estimin pertinents. En el cas que hi haguessin al·legacions l’òrgan que va
negociar el conveni elaborarà la proposta de text definitiu, del qual es donarà
vista a l’interessat, per a que en un termini de quinze dies ho accepti o realitzi
les objeccions que estimi convenients.
Si no es presentessin al·legacions el text del conveni signat s’entendrà com a
text definitiu, i per tant aprovat definitivament.
QUART.QUART.- Comunicar-ho a l’interessat.

12. Sobrevingut.Sobrevingut.- Aprovació conveni
conveni urbanístic pel finançament de les obres
del projecte d'urbanització Tram A 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.
Atès que el tram del C/ Nogueres, entre l’Avinguda El Solell i el C/ Camí de
l’Ermita resta sense urbanitzar i és necessària la urbanització de tot el carrer.
Atès que l’article 114.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, estableix que la totalitat de les
despeses d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels
projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al
polígon d’actuació urbanística seran a càrrec dels seus propietaris.
Atès que segons l’art. 29 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’art. 40.3 b) del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
els propietaris de les finques confrontants al vial han de costejar i executar la
urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solars.
Vist l’informe tècnic emès per l’Enginyer Municipal en data 16 de desembre de
2008, el qual fa referència a les obres a realitzar, la despesa provisional de la
urbanització del vial, així com la distribució de despeses d’execució del projecte
indicat.
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Atès que l’Ajuntament té la intenció d’agilitzar les obres d’urbanització de
l’esmentat tram de carrer, fer coincidir les obres amb d’altres de municipals així
com encaixar la urbanització d’aquest carrer amb el sector SPR-3.
Atès que pel finançament de les obres d’urbanització del tram indicat, i els
objectius esmentats, s’ha redactat i signat un conveni urbanístic entre els
propietaris i l’Ajuntament en data 13 de maig de 2009.
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
de procediment administratiu comú autoritza a l’administració a subscriure
convenis.
Atenent l’article 110 del 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 120 i ss del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
Atenent el principi de publicitat previst en els articles 8.3 i 98.4 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme, en relació amb els articles 84 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, i l’article 11
del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text
Regós de la Llei del Sòl.
Atenent l’article 53.1 s) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 21.1 j)
de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atenent la competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836/07 de
data 06 de juliol de 2007.
D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa:
PRIMER.PRIMER APROVAR el text del conveni urbanístic signat amb el Sr. SALVADOR
AMAT CAÑAS, la Sra. Mª NIEVES GARCIA GONZÀLEZ i el Sr. PERE ESCUSOL
CULLELL sobre diversos aspectes relacionats amb l’execució del projecte d’obra
denominat: ”Projecte d’obra per la urbanització d’una part del Carrer Nogueres
ubicat entre l’Avinguda el Solell i el carrer Camí de l’Ermita”.
SEGON.SEGON.- SOTMETRE el text del conveni a informació pública durant un termini
de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, i en la pàgina web municipal www.laroca.cat .
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TERCER.TERCER.- DURANT el termini de vint dies es poden realitzar quantes al·legacions
s’estimin pertinents. En el cas que hi haguessin al·legacions l’òrgan que va
negociar el conveni elaborarà la proposta de text definitiu, del qual es donarà
vista als interessats, per a que en un termini de quinze dies s’accepti o realitzin
les objeccions que estimin convenients.
Si no es presentessin al·legacions el text del conveni signat s’entendrà com a
text definitiu, i per tant aprovat definitivament.
QUART.QUART.- Comunicar el present acord als interessats.
13. Sobrevingut.Sobrevingut.- Aprovació inicial projecte urbanització tram del c/
Nogueras entre l’Avinguda del Solell i el c/ Camí de l’Ermita al sector
SPRSPR-3, a Sta. Agnès de Malanyanes.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Mitjançant escrit de data 20 de maig de 2009, amb numero de registre d’entrada
3973/09, es presenta a l’Ajuntament per part del Sr. Carles Múñoz Castellote, el
projecte d’urbanització del tram del C/ Nogueres entre l’Avinguda del Solell i el C/
Cami de l’Ermita al sector SPR-3, a Sta Agnès de Malanyanes .
Atès que el projecte d’urbanització incorpora la totalitat dels documents necessaris per
a la seva aprovació i contempla les determinacions de seguretat i higiene
contemplades en el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, i incorpora l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal de data 18 de setembre de 2.008.
De conformitat amb allò establert als articles 87.6 i 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, text refós de la Llei d’urbanisme i 21.1 apartat j) de la Llei de Bases del
Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i resolució
d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències
es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.Primer Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del tram del C/ Nogueres entre
l’Avinguda el Solell i el C/ de l’Ermita, redactat per l’Arquitecte Carles Múñoz Castellote
i amb un pressupost per a coneixement de l’administració de 227.441,42 Euros.
Segon.Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant
publicació de l’acord d’aprovació inicial, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el taulell d’anuncis de la Corporació i en un dels diaris de més tirada de la
província, perquè es puguin formular davant d’aquest Ajuntament les al·legacions que
a dret convinguin.
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Tercer.Tercer.- Notificar el present acord als propietaris colindants del vial a urbanitzar,
perquè es puguin formular davant d’aquest Ajuntament les al·legacions que a dret
convinguin.
Quart.Quart Sol.licitar informe a les empreses de subministrament tal com estableix l’article
87.6 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, text refòs de la Llei d’Urbanisme.
Cinquè.Cinquè.-.- Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i sense que s’haguessin
presentat al·legacions, el projecte d’urbanització s’entendrà aprovat definitivament.

14. Sobrevingut.
Sobrevingut.ut.- Revisió preu ARC i aprovar, disposar, reconèixer l'obligació
i pagament immediat de la factura de l'anualitat 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.
En data 7 de juliol de 2005, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va adjudicar mitjançant
acord de Ple de la Corporació a l’empresa ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS SA el contracte de concessió d’obra pública que tenia per objecte la
construcció i posterior cessió a l’ajuntament, conservació i futura reforma i adequació
del nou pavelló poliesportiu municipal de La Roca del Vallès i la construcció dels
vestuaris del camp de futbol i els projectes necessaris i obres complementàries, que es
va formalitzar mitjançant el corresponent contracte el dia 7 d’octubre de 2005.
El passat dia 27 d’abril de 2009, amb el Registre d’entrada número 3316,
l’adjudicatària presentà factura corresponent a la anualitat 2009.
El dia 25 de maig de 2009, amb el Registre de sortida número 2249, des dels Serveis
económics de l’Ajuntament es va enviar una carta retornant la factura fent esment en
que l’IPC utilitzat per l’empresa concessionària no era el correcte i deixant constància
del IPC a aplicar.
En data 28 de maig de 2009 l’empresa ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SA, amb Registre d’entrada número 4332, presenta la factura corresponent sol·licitant
el pagament immediat, per l’alplicació d’un descompte per pagament immediat de
2.000 euros.
L’article 77.1 de la Llei de Contractes de Sector Públic disposa que “la revisió de preus
en els contractes de les Administracions Públiques tindrà lloc, en els termes establerts
en aquest Capítol i excepte que la improcedència de la revisió s’hagués previst
expressament en els plecs o pactat en el contracte, quan aquest s’hagués executat,
com a mínim, en el 20 per cent del seu import i hagués transcorregut un any des de la
seva adjudicació. En conseqüència, el primer 20 per cent executat i el primer any
d’execució quedaran exclosos de la revisió. No obstant, en els contractes de gestió de
serveis públics, la revisió de preus podrà tenir lloc una vegada transcorregut el primer
any d’execució del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20 per cent
de la prestació.”
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El mateix article, en el seu apartat tercer, disposa que “el plec de clàusules
administratives particulars haurà de detallar la fórmula o sistema de revisió aplicable”.
L’article 78.1 disposa que “la revisió de preus es portarà a terme mitjançant els índex o
fórmules de caràcter oficial que determini l’òrgan de contractació”.
L’article 79.3 estableix que “l’índex o fórmula de revisió aplicats al contracte serà
invariable durant la vigència del mateix i determinarà la revisió de preus en cada data
respecte a la data d’adjudicació del contracte, sempre que l’adjudicació es produeixi en
el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, o
respecta a la data en que acabi l’esmentat termini de tres mesos si l’adjudicació es
produeix amb posterioritat
Segons la clàusula específica tercera del contracte signat amb la empresa ARC” la quantitat
fixada anual s’actualitzarà el 31 de desembre de cada any en funció de les variacions
experimentades durant els 12 mesos procedents per l’IPC publicat per l’Institut Nacional
d’Estadísitica o per l’òrgan que el substitueixi”.
D’acord amb la publicació emesa oficialment per l’INE, durant el període de desembre 2007 desembre 2008 l’IPC s’ha incrementat en un 1,4 %.
Si la base actual de l’anualitat que s’està pagant és de 420.369,98 euros/any, aplicant aquell
percentatge, en resulta una anualitat actualitzada de 426.255,17 euros.

Atès que l’import d’aquest increment no supera el 10 per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost, l’Alcalde és l’òrgan competent per a l’aprovació
d’aquesta operació, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local. No obstant això, la competència per
subscriure contractes d’import superior a de 60.101,21 Euros, i plurianuals quan
no superin els quatre anys fou delegada en la Junta de Govern Local, per
resolució d’Alcaldia de data 6 de juliol de 2007.
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents

ACORDS:
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar la revisió de preus en el contracte de concessió d’obra pública
que tenia per objecte la construcció i posterior cessió a l’ajuntament,
conservació i futura reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu municipal
de La Roca del Vallès i la construcció dels vestuaris del camp de futbol i els
projectes necessaris i obres complementàries, aplicant sobre la base actual de la
quota anual la variació de l’IPC experimentada entre desembre de 2007 i
desembre de 2008, suposant una nova quota de 426.255,17 euros a l’any.
SEGON.SEGON.- Aprovar el descompte per pagament immediat que ofereix l’empresa
concessionària i que farà que l’import a pagar sigui de 424.255,17 euros.
TERCER.TERCER.- Disposar la despesa de 426.255,17 euros a l’any amb càrrec a la
partida pressupostària 09 452 202 del pressupost 2009.
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QUART.QUART Reconèixer l’obligació de la factura número FV1+09/00044 de
l’empresa ARC Concessionària d’obres i serveis.
CINQUÈ.CINQUÈ Ordenar el pagament immediat de la factura abans esmentada al
número de compte 2013-1134-72-0200112578.
SISÈ.
SISÈ.- Comunicar el present acord a l’interessat.
SETÈ.
SETÈ.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l’Àrea d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament.
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
20:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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