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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA
8 d'octubre de 2009.
2009. NÚMERO 2009/21.
2009/21.

ASSISTENTS:
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 Gurguí
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata

A la Roca del Vallès, el dia 8 d'octubre de 2009, essent les 18:20 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, el Sr. Jordi Fortí i Gurguí. La regidora Sra.
Marta Pujol i Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimí i Fortuny en la seva condició de
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi el secretari
accidental, el Sr. Robert Roca i Parés.
La Sra. Montserrat Ametller i Viñamata s’incorpora a les 18.40 hores.
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:

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.1.- Aprovació acta dia 24 de setembre de 2009.
2.2.- Contractació de les obres d'execució del Projecte executiu de la Sala polivalent del
CEIP Mogent de la Roca Centre i l'annex de millora a la seguretat en cas d'incendi.
3.3.- Ratificació de la resolució d'alcaldia d'1 d'octubre de 2009 que va deixar sense
d'execució
cució del projecte de
efectes l'inici de l'expedient de contractació de les obres d'exe
drenatge i arranjament d'un Torrent des del sector SPRSPR-3 fins al riu Mogent a Sta.
Agnès i va anul·lar
anul lar la convocatòria de la licitació i convocar de nou la licitació.
licitació.
4.4.- Designació del responsable del contracte d'execució de les obres
obres del Projecte Parc
Fluvial.
5.5.- Donar compte de la Resolució núm. 980/09, per la qual s'eleva a definitiu el text
del conveni urbanístic signat amb Med Santa Agnès, respecte a diversos aspectes
relacionats amb la urbanització del carrer Nogueres.
6.6.- Donar compte de la Resolució núm. 1041/09, per la qual s'eleva a definitiu el text
del conveni urbanístic signat amb el Sr. Salvador Amat Cañas,
Cañas, respecte a diversos
aspectes relacionats amb la urbanització del carrer Nogueres.
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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
7.7.- Donar compte de la relació de factures 28/2009, d'import 306.569,63 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm. 1051/2009.
8.8.- Donar compte de la relació de factures d'import 172.340,97
172.340,97 €,, aprovat per
Resolució d'Alcaldia amb el núm. 1062/2009.
9.9.- Donar compte de la relació de factures d'import 98.854,03 € aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm. 1006/2009.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10.10.- Aprovació projecte executiu expedient obra major 14/06 a nom de Joan Pinyol
Suárez.
11.
11.- Proposta d'aprovació per la finalització de les obres d'urbanització del
del sector SPRSPR-3
de Sta. Agnès de Malanyanes.
12.
12.- Modificació expedient obres 20/06 a nom de Construccions Clascà al ptge. Nou
6-9.
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
13.
13.- Atorgament ajuts destinats a projectes solidaris i cooperació de l'any 2009.
14.
14.- Ajuts de menjador dins el programa complementari de suficiència alimentària en
el període 00-3 de la Diputació de Barcelona a l'Escola Bressol municipal.
15.
15.- Atorgaments de les beques de menjador escolar curs 20092009-2010 del Consell
Comarcal del Vallès
Vallès Oriental i les complementàries de l'Ajuntament.
16.
16.- Atorgament subvenció extraordinària per raons socials a la Fundació Oncovallès.
17.
17.- Atorgament d'una subvenció extraordinària per raons socials a Càrites de la
Parròquia de Sant Sadurní i de la Parròquia
Parròquia de Santa Maria del Jaire.
18.
18.- Acceptació subvencions a les Corporacions Locals, titulars de llars d'infants pel curs
20082008-2009.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
19.
19.- Rectificació error material acord JGL 24/09/09 per la que s’aprovava la relació
d’ajuts i beques escola bressol, transport i material escolar.
escolar.
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Ordre del dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.1.- Aprovació acta dia 24 de setembre de 2009.
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 24 de setembre 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.
2.2.- Contractació de les
les obres d'execució del Projecte executiu de la Sala polivalent
del CEIP Mogent de la Roca Centre i l'annex de millora a la seguretat en cas
d'incendi.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“El Cap de l’Àrea de Territori ha informat de la necessitat de contractar les obres
d’execució del “Projecte executiu de la Sala Polivalent del CEIP Mogent de la Roca
Centre i l’annex de millora a la seguretat en cas d’incendi”, redactat per URGELL
ARQUITECTES S.L.P, el qual ha estat aprovat definitivament en sessió plenària de
17/09/2009.
Mitjançant l’execució d’aquest contracte d’obres es pretén desenvolupar la nova sala
polivalent que ha de formar part del nou CEIP Mogent de La Roca del Vallès. Aquesta
instal·lació constarà d’un únic volum amb dues zones diferenciades: a la zona nord
estarà la zona d’accessos i vestuaris i a la zona sud la sala polivalent amb l’escenari i
magatzems. Una vegada executades les obres permetran l’ús de la sala polivalent tant
per a actes del CEIP Mogent com per a ús propi de gimnàs.
En data 05/11/2008 l’Ajuntament i el Departament d’educació de la Generalitat de
Catalunya van signar un conveni de cooperació per a la realització de les obres de
construcció del gimnàs al CEIP Mogent del municipi, quin objecte és la redacció,
execució i posterior direcció de les obres de construcció, amb les especificacions que
resulten del seu clausulat. Mitjançant aquest conveni la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament d’Educació, es comprometia a aportar en concepte d’honoraris
de redacció del projecte 46.422,64 euros i, per a l’execució de les obres la quantitat de
511.318,00 euros, destinant-se per als honoraris de direcció 39.395,12 euros.
S’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules econòmico-administratives
particulars i de prescripcions tècniques, que estableixen les condicions que han de regir
la licitació, adjudicació i execució del contracte.

El procediment proposat és el procediment obert, tramitació urgent d’acord amb els
articles 96 i 128 de la Llei de contractes del sector públic, als efectes de reducció de
terminis, donat que les instal·lacions objecte de aquesta contractació formen part del
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programa escolar del CEIP Mogent el qual ja ha iniciat les seves activitats, i fins que no
s’executi aquesta obra els alumnes no poden disposar dels mínim d’infraestructura
exigibles pel desenvolupament de les seves activitats educatives.
D’altra banda, en virtut del referit conveni es va adoptar el compromís de justificar
l’execució de les obres en el termini de vigència del conveni que és fins el desembre de
2009.
El valor estimat del contractes és de 578.093,41 euros, IVA exclòs, i 92.494,94 euros
corresponent al 16% d’IVA. El termini d’execució previst és de quatre mesos.
Consta a l’expedient la retenció de crèdit corresponent, així com la fiscalització prèvia,
segons la qual existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 08 422 622 “Sala
polivalent del CEIP Mogent”, de l’exercici 2009.
Vist l’informe favorable de data 2/10/09 que emet Secretaria-Intervenció relatiu a la
legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat i suficient.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del Projecte
executiu de la Sala Polivalent del CEIP Mogent de la Roca Centre i l’annex de millora a
la seguretat en cas d’incendi i convocar la corresponent licitació.
Segon.Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran aquesta contractació.
Tercer.Tercer.- Autoritzar, per la quantia màxima 670.588,34 euros, amb càrrec a la partida
08 422 622 “Sala polivalent del CEIP Mogent”, de l’estat de despeses del Pressupost
municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009, que es desglossa en 578.093,41
euros preu de licitació, i 92.494,94 euros en concepte del 16% d’IVA.
Quart.Quart.- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i
en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies naturals els interessats
puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.

Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent, així com al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”
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3.3.- Ratificació de la resolució d'alcaldia d'1 d'octubre de 2009 que va deixar sense
efectes l'inici de l'expedient de contractació de les obres d'execució del projecte de
drenatge i arranjament d'un Torrent des del sector SPRSPR-3 fins al riu Mogent a Sta.
Agnès i va anul·lar
anul lar la convocatòria
convocatòria de la licitació i convocar de nou la licitació.
licitació.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, l’aprova amb els vots favorables del Sr. Alcalde,
el Sr. Albert Gil i Gutiérrez i el Sr. Manuel Álvarez Herrera i, amb l’abstenció del Sr. Jordi
Fortí Gurguí.
“En data 24 de setembre de 2009, aquesta Junta de Govern Local acordà iniciar
l’expedient de contractació de les obres d’execució del Projecte de drenatge i
arranjament d’un Torrent des del sector SPR-3 fins al riu Mogent a Santa Agnès de
Malanyanes, alhora que aprovava els plecs de condicions econòmic administratives i el
plec de prescripcions tècniques particulars i es convocava la corresponent licitació pel
procediment obert, tramitació urgent.
Durant la tramitació del procediment s’ha posat de manifest un error material en els
plecs de condicions consistent en una discrepància entre el pressupost d’execució del
contracte que consta en el Projecte executiu i el pressupost estimat del contracte que
apareix al plec de prescripcions tècniques i al plec de clàusules administratives.
Efectivament, el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
recullen erròniament com a preu estimat del contracte la quantitat 281.992,09 euros,
IVA exclòs, més 45.118,79 euros en concepte d’IVA, quan, d’acord amb el Projecte
executiu el pressupost d’execució del contracte és de 335.570,59 euros, més
53.691,29 euros en concepte de 16% d’IVA, essent doncs aquesta última quantitat la
que ha de constar com preu estimat del contracte, ja que l’anterior no incloïa el
benefici industrial i les despeses generals.
Per resolució d’alcaldia de data 1 d’octubre dels corrents es va acordar deixar sense
efectes l’inici de la contractació i anul·lar la convocatòria de la licitació, atès que la
modificació del preu de licitació es pot considerar una modificació substancial en les
condicions de la contractació que poden dificultar la presentació d’ofertes per part dels
possibles licitadors, induint-los a errors respecte a la quantia del contracte i la valoració
de les ofertes per part de la Mesa de Contractació.
Per tant procedeix ara ratificar l’esmentada resolució per part de la Junta de Govern
Local com a òrgan competent per la present contractació. D’igual manera, un cop s’ha
esmenat el preu de licitació del plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules
administratives és necessari aprovar de nou l’expedient de contractació, ja que
l’anterior acord ha quedat sense efectes.

El valor estimat del contractes és de 335.570,59 euros, més 53.691,29 euros en
concepte de 16% d’IVA. El termini d’execució previst és de quatre mesos.
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Consta a l’expedient la retenció de crèdit corresponent, així com la fiscalització prèvia,
segons la qual existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 02 432 627
“Col·lector SPR 3” de l’exercici 2009.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 94 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm.
836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Ratificar la resolució d’alcaldia d’1 d’octubre de 2009, el contingut del qual
en la seva part dispositiva diu literalment el següent:

“Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de
2009, pel qual s’acordà l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert,
tramitació urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució
del Projecte de drenatge i arranjament d’un Torrent des del sector SPR-3 fins al riu
Mogent a Santa Agnès de Malanyanes, alhora que s’aprovà els plecs de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tènciques particulars.
Segon.- Anul·lar la convocatòria de licitació per l’adjudicació de la contractació a que fa
referència l’apartat anterior.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i en
el perfil del contractant i comunicar-ho a la Intervenció municipal i al Servei
corresponent, amb caràcter urgent.
Quart.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta
de Govern Local.”
Segon.
Segon.n.- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació
urgent, diversos criteris d’adjudicació, per contractar les obres d’execució del Projecte
de drenatge i arranjament d’un Torrent des del sector SPR-3 fins al riu Mogent a Santa
Agnès de Malanyanes i convocar la corresponent licitació.
Tercer.Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran aquesta contractació tota vegada que s’ha rectificat el preu
estimat del contracte d’acord amb el preu d’execució del contracte aprovat amb el
projecte executiu
Quart.Quart.- Autoritzar, per la quantia màxima de 389.261,88 euros, desglossat en 335.570,
59 euros en concepte de preu de licitació i 53.691,29 euros en concepte d’IVA, amb
càrrec a la partida 02 432 627 “Col·lector SPR 3” de l’estat de despeses del Pressupost
municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009.
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Cinquè.Cinquè.- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona i en el perfil del contractant perquè en el termini de tretze dies naturals els
interessats puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.
Sisè.Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.”
4.4.- Designació del responsable del contracte d'execució
d'execució de les obres del Projecte
Parc Fluvial.
Fluvial.
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 Local en sessió celebrada el 24/09/2009 va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació per contractar les obres d’execució del projecte Parc Fluvial
del Mogent tram subestació elèctrica, alhora que aprovà el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques i convocà la licitació.
Atès que, la clàusula 7, paràgraf segon del plec de clàusules administratives diu que es
designa com a director del contracte a l’Enginyer municipal Xavier Manzanares, quan
també hauria de ser designat com a director del contracte l’Enginyer de serveis urbans.
Atès que, d’acord amb l’article 41 de la Llei de contractes del sector públic els òrgans
de contractació podran designar un responsable del contracte al qual li correspon
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. Aquestes
facultats en els contractes d’obres s’han d’entendre sense perjudici de les facultats que
li correspon al Director Facultatiu.
Atès que, segons aquest article la designació del director del contracte és una facultat
discrecional de l’òrgan de contractació, i que aquesta designació no cal realitzar-la en
el mateix plec de clàusules administratives, podent efectuar-se en qualsevol moment
abans de l’execució del contracte.
Atès que d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist el que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Esmenar la clàusula 7, paràgraf segon, del plec de clàusules administratives
particulars el redactat de la qual resta amb el contingut següent: D’acord amb l’article

41 de la LCSP, l’Ajuntament de La Roca del Vallès designarà com a director del

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

contracte al Tècnic municipal competent, al qual li correspondrà supervisar l’execució
del contracte i, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades, dins de l’àmbit que
aquests plecs li atribueixin.
Segon.Segon.- Comunicar el present acord al Servei corresponent.”
5.5.- Donar compte de la Resolució núm. 980/09, per la qual s'eleva a definitiu el
text del conveni urbanístic signat amb Med Santa Agnès, respecte a diversos
aspectes relacionats amb la urbanització del carrer 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.
“Amb data 10 d’agost de 2009 l’alcaldia va dictar la resolució amb número 980/09
que, literalment, es transcriu:
“Vist l’acord adoptat en sessió de Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2009 quina part
dispositiva, textualment, diu:
“ 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.- 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.- 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 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.- Comunicar el present acord als interessats.”

Atès que durant el termini d’informació pública, segons consta en l’expedient, no s’ha
presentat cap al·legació al text del conveni signat.
En execució del que disposa l’apartat tercer in fine anteriorment transcrit.
De conformitat amb el que estableixen els articles 8.3 i 98.4 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, l’article
26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme i l’article 11.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.
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RESOLC
Primer.- ELEVAR a definitiu el text del conveni 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.- PUBLICAR la present resolució junt amb el text definitiu de l’esmentat conveni
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
i en la pàgina web municipal, així com l’extracte de dites publicacions en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el diari El Punt.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a les parts signants del conveni, donant-ne
compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es realitzi.”
6.6.- Donar compte de la Resolució núm. 1041/09, per la qual s'eleva a definitu el
text del conveni urbanístic signat amb el Sr. Salvador Amat Cañas,
Cañas, respecte a
diversos aspectes relacionats amb la urbanització del carrer 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.
“Amb data 10 d’agost de 2009 l’alcaldia va dictar la resolució amb número 1041/09
que, literalment, es transcriu:
“Vist l’acord adoptat en sessió de Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2009
quina part dispositiva, textualment, diu:
“ PRIMER.- APROVAR el text del conveni urbanístic signat amb el Sr. SALVADOR AMAT CAÑAS
per al finançament i la redacció del projecte d’urbanització 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.- 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.- 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.- Comunicar-ho a l’interessat.”
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Atès que durant el termini d’informació pública, segons consta en l’expedient, no s’ha
presentat cap al·legació al text del conveni signat.
En execució del que disposa l’apartat tercer in fine anteriorment transcrit.
De conformitat amb el que estableixen els articles 8.3 i 98.4 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, l’article
26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme i l’article 11.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.
RESOLC
Primer.- ELEVAR a definitiu el text del conveni signat amb el Sr. Salvador Amat Cañas
per al finançament i la redacció del projecte d’urbanització 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.- PUBLICAR la present resolució junt amb el text definitiu de l’esmentat conveni
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
i en la pàgina web municipal, així com l’extracte de dites publicacions en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el diari El Punt.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a les parts signants del conveni, donant-ne
compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que es realitzi.”
S’incorpora a les 18.40 hores la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata.
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA
7.7.- Donar compte de la relació de factures 28/2009, d'import 306.569,63 €,,
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm. 1051/2009.
Posada en consideració dels Srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i

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

concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos
ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA les relacions de factures presentades amb el núm. F/2009/28.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Aprovar la relació de factures per import de 306.569,63 euros.
euros
SEGON.
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.”
8.8.- Donar compte de la relació de factures d'import 172.340,97 €,, aprovat per
Resolució d'Alcaldia amb el núm. 1062/2009.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de la
Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromís de despesa
legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència els
anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en l’article 23 de
la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que hauran de recollir-se per
cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
correspon a l’alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de l’alcalde
d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local
amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i a l’article 185 del
TRLRHL.
VISTA les relacions de factures presentades amb el núm.F/2009/26
núm.F/2009/26.
F/2009/26.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Aprovar la relació de factures per import de 172.340,97 euros.
euros
SEGON.
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament per a la seva comptabilització.”
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9.9.- Donar compte de la relació de factures d'import 98.854,03 € aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm. 1006/2009.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos
ordinaris.
ATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA les relacions de factures presentades amb el núm. F/2009/25.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Aprovar la relació de factures per import de 98.854,03 euros.
euros
SEGON.
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.”
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10.10.- Aprovació projecte executiu expedient
expedient obra major 14/06 a nom de Joan Pinyol
Suárez.
Suárez.
Posada en consideració dels Srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, l’aprova per quatre vots a favor i l’abstenció del
Sr. Alcalde.
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 22/06/06, on
condicionava la llicència d’obres núm. 14/06, incoada pel Sr. Joan Pinyol Suárez, per
les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Jaume Cuyas 74, a la
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presentació del Projecte Executiu.
Vistes les instàncies presentades en data 02/02/07 amb NRGE 887/07 i en data
06/03/07 amb NRGE 2188/07 on presenta el projecte executiu i el certificat del tècnic
redactor.
Vist l’informe de l’Arquitecta Municipal emès en data 08/09/07 en el que es fa constar
que el Projecte Executiu s’ajusta al Projecte Bàsic i a la llicència concedida; es proposa a
la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Únic.- Constatar que el Projecte Executiu és conforme amb el Projecte Bàsic aprovat
per la Junta de Govern Local en data 22/06/06 i donar per complerta la condició de la
llicència.”
11.
11.- Proposta d'aprovació per la finalització de les obres d'urbanització del sector
SPRSPR-3 de Sta.
Sta. Agnès
Agnès de Malanyanes.
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.
“En data 27 de juny de 2002 es va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del
Sector SPR-3 de Sta. Agnès de Malanyanes.
En data 28 de maig de 2009 es va aprovar un conveni, entre la Junta de Compensació
del Sector SPR-3 i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per l’execució d’un tram del
carrer Nogueres, parcialment inclòs en el Sector SPR-3. Aquest conveni determina que

l’Ajuntament executarà les obres d’aquest tram del carrer i la Junta de Compensació es
farà càrrec del pagament de 96.280,75 € iva inclòs.
En data 14 de febrer de 2008 s’aprova un conveni, entre la Junta de Compensació del
Sector SPR-3 i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per l’execució del drenatge i
arranjament d’un torrent des del Sector SPR-3 fins al riu Mogent. Aquest conveni
determina que l’Ajuntament executarà aquestes obres i la Junta de Compensació es
farà càrrec del pagament de 278.401,08 € iva inclòs.
Atès que les obres d’urbanització del sector SPR-3 no estan finalitzades en la seva
totalitat i aquesta perllongada execució provoca molèsties i dificultats als residents del
sector, es creu necessari proposar un mecanisme que permeti finalitzar amb urgència
les esmentades obres.
Vist l’informe efectuat per l’enginyer municipal en data 2 d’octubre de 2009 en el que
detalla i valora les obres i treballs pendents d’executar per tal de finalitzar el projecte
d’urbanització, en un import de 128.010,10 € iva inclòs.
Vista la instància efectuada en data 5 d’octubre de 2009, per Med Sta. Agnes S.L. en la
seva qualitat d’únic membre particular de la Junta de Compensació del Sector SPR-3,
manifestant la seva dificultat per comprometre’s a un calendari curt per gestionar la
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finalització de les obres, però amb la possibilitat de fer efectiu a favor de l’Ajuntament
l’import corresponent a les despeses abans esmentades.
Vist l’informe favorable emès pel Cap de l’Àrea de Territori en data 05 d’octubre de
2009, en relació a la proposta de la Junta de Compensació, i al retorn de l’aval
dipositat.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.PRIMER. SOL·LICITAR a Med Sta. Agnès S.L. l’ingrés en efectiu, a favor de l’Ajuntament
per un import de 502.691,93 €, corresponent a les despeses que es detallen a
continuació:
Tram carrer nogueres
Drenatge i arranjament d’un torrent
Obres i treballs pendents

96.280,75 € iva inclòs.
278.401,08 € iva inclòs.
128.010,10 € iva inclòs.

TOTAL

502.691,93 € iva inclòs

SEGON.SEGON RETORNAR a Med Sta. Agnès S.L. l’aval de 763.507,23 dipositat en concepte
del 12% de garantia urbanística, un cop dipositat per Med Sta. Agnès a favor de
l’Ajuntament l’import de 502.691,93 €.
TERCER.TERCER.- EXECUTAR, per part de l’Ajuntament, amb caràcter d’urgència, les obres
relacionades en la part expositiva.
QUART.QUART L’AJUNTAMENT, amb l’efectivitat del pagament efectuat per Med Sta. Agnès
S.L. considerarà finalitzades les obligacions urbanístiques amb el Sector, i una vegada
finalitzades les obres d’urbanització pendents, detallades en l’informe de l’Enginyer
Municipal de data 02-10-09, procedirà a la signatura i aprovació de l’Acta de
Recepció.”

12.
12.- Modificació expedient obres 20/06 a nom de Construccions Clascà al ptge.
Nou 66-9.
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 22-09-09 amb número de registre d’entrada 7553/09,
formulada per Construccions Clascà S.L., per modificació de la llicència d’obres 20/06
consistents en redistribució interior dels pisos donant un reajustament de l’ample de la
façana que passa a fer 5 m., donant com a resultat una disminució de la superfície dels
pisos i una redistribució interna, de l’edifici del Ptge. Nou 6-9, dins d’aquest terme
municipal.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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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.
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.
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.PRIMER.- Aprovar modificació de la llicència d’obres 20/06 consistents en redistribució
interior dels pisos donant un reajustament de l’ample de la façana que passa a fer 5 m.,
donant com a resultat una disminució de la superfície dels pisos i una redistribució
interna, de l’edifici del Ptge. Nou 6-9, dins d’aquest terme municipal.
SEGON.SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:
Ordenança fiscal nº 6 epígraf
epígraf 3er. 1.1
Taxa Llicència =

1.052,15 €

Total a liquidar =

1.052,15 €”

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
13.
13.- Atorgament ajuts destinats a projectes solidaris i cooperació de l'any 2009.
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.
“Vistes les sol·licituds presentades per entitats i/o associacions destinades a projectes
solidaris i de cooperació que han entrat en el registre d’entrada de l’Ajuntament durant
l’any 2009, en els quals demanen suport econòmic per tal de finançar els projectes que
es resumeixen en el següent quadre:
DATA ENTRADA
26/02/2009
Reg. Ent. 1642/09

ONG
PROJECTE
Fundació Pau i Solidaritat de
Projecte xarxa abastiment
CCOO Vallès OrientalOriental-Maresme d'aigua potable II fase,
municipi de Villanueva
(Nicaràgua) anys
2009/10
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17/04/2009
Reg. Ent. 3057/09

Associació Vallès Obert

Estades temporals de
nens i nenes ucraïnesos
afectats per les radiacions
de la central nuclear de
Txernòbil (Ucraïna)

24/04/2009
Reg. Ent. 3278/09

Associació Mèdica per a la
Infància de Catalunya

6/05/2009
Reg. Ent. 3558

Mans Unides

Construcció i dotació
d'un laboratori clínic al
Centre d'Atenció
Pediàtrica i Maternal
Comunitari per a la
detecció de patologies,
especialment infeccioses
Transport de material
bàsic i sanitari destinat al
Centre d’Atenció
Pediàtrica i Maternal
d’Àfia (Guinea Bissau)
Millora de les capacitats
pedagògiques del
professorat a la regió
Brong-Ahafo. Ghana

21/05/09
Reg. Ent. 4029

AMPA Pilar Mestres

03/06/09
Reg. Ent. 4594/09

Fundació Quetzal

Construcció sala
multiusos al Centre
escolar Nueva Esperanza
Cantón el Zamorano a
Jiquilisco (El Salvador)
Menjador escalar de San
Juan La Laguna /
Habitatges a la colònia El
Carmen /
Desenvolupament
personal i professional /
Suport al professorat
local / Any 2009
Enviament contenidor
amb equipaments, roba i
medicaments a
Guatemala /
Informatització d'escoles
/ Renovació
d'equipaments escolars /
Roba i medicaments /
Microcrèdits a
emprenedors
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Atès que l’article 224 de la Llei municipal i de règim local permet que els ens locals
puguin “atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a
favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que
complementen o supleixen les competències locals”.
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la Resolució
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007.
És per tot això que la regidora de Solidaritat i Cooperació proposa a la Junta de Govern
l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aportar a càrrec de la partida pressupostària 14 460 22606 de solidaritat amb
el tercer món 1% la quantitat de 68.839,77 €, distribuïts per els següents projectes:
DATA ENTRADA
26/02/2009
Reg. Ent. 1642/09

ONG
Fundació Pau i Solidaritat
de CCOO Vallès OrientalOrientalMaresme

17/04/2009
Reg. Ent. 3057/09

Associació Vallès Obert

24/04/2009
Reg. Ent. 3278/09

Associació Mèdica per a
la Infància de Catalunya

PROJECTE
Projecte xarxa
abastiment d'aigua
potable II fase,
municipi de
Villanueva
(Nicaràgua) anys
2009/10
Estades temporals
de nens i nenes
ucraïnesos afectats
per les radiacions de
la central nuclear de
Txernòbil (Ucraïna)
Construcció i
dotació d'un
laboratori clínic al
Centre d'Atenció
Pediàtrica i Maternal
Comunitari per a la
detecció de
patologies,
especialment
infeccioses
Transport de
material bàsic i
sanitari destinat al
Centre d’Atenció
Pediàtrica i Maternal

6.500,00 €

3.000,00 €

14.826,88 €

2.810,00 €
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d’Àfia (Guinea
Bissau)

6/05/2009
Reg. Ent. 3558

Mans Unides

Millora de les
6.172,00 €
capacitats
pedagògiques del
professorat a la regió
Brong-Ahafo. Ghana

21/05/09
Reg. Ent. 4029

AMPA Pilar Mestres

03/06/09
Reg. Ent. 4594/09

Fundació Quetzal

Construcció sala
multiusos al Centre
escolar Nueva
Esperanza Cantón el
Zamorano a
Jiquilisco (El
Salvador)
Menjador escalar de
San Juan La Laguna
/ Habitatges a la
colònia El Carmen /
Desenvolupament
personal i
professional / Suport
al professorat local /
Any 2009 Enviament
contenidor amb
equipaments, roba i
medicaments a
Guatemala /
Informatització
d'escoles /
Renovació
d'equipaments
escolars / Roba i
medicaments /
Microcrèdits a
emprenedors

21.010,00 €

5.000,00 €

Se subvencionen els següents projectes del catàleg del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament:
Fons Català de
Cooperació al
Desenvolupament

Proj. 1875. Promoció humana i
desenvolupament intel.lectual per a dones joves
de la zona d´Ayaviri (Perú)
Projecte 2032. Arranjament de la cuina escolar
de Ciclo I a Marianao, 1a fase (Cuba)

3.010,00 €

6.510,89 €
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SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats i/o associacions beneficiàries d’aquests
ajuts i comunicar-lo a la Intervenció municipal.”

14.
14.- Ajuts de menjador
menjador dins el programa complementari de suficiència alimentària
en el període 00-3 de la Diputació de Barcelona a l'Escola Bressol municipal.
municipal.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“Atès el Programa complementari Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles
bressol municipals, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió del 30
d’abril de 2009. Aquest ajut s’emmarca en l’àmbit de suport als serveis i les activitats
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Atès que a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès del dia 14 de
Maig de 2009 es va aprovar l’acceptació de l’esmentat ajut. Posteriorment a aqueta
aprovació, es va adreçar a l’Àrea d’Educació de la Diputació la corresponent
manifestació expressa.
La finalitat del Programa és contribuir a evitar que les famílies més desafavorides es
vegin obligades a renunciar al servei de menjador de les escoles bressol municipals.
Atesa la finalitat del Programa, i tenint en compte la valoració tècnica realitzada pels
Serveis Socials d’Atenció Primària, aquest ajut es concreta en 7 infants del municipi.
Cal tenir en compte que aquest programa només es pot oferir a alumnes d’escola
bressol municipal, en el cas de La Roca del Vallès, a l’Escola bressol Les Orenetes.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament, de data 2 d’octubre,
queda palès que fan ús del servei de menjador de Les Orenetes uns 45 infants de
mitjana. D’aquests, s’ha valorat donar l’ajut a 5 infants; així com, a 2 infants que no en
feien ús perquè la família no en podia assumir el cost. Resultant un total abans
esmentat, de 7 infants.

ESCOLA

Despesa que en

N

Nom

BRESSOL

Representa

1

J.R.A

Les Orenetes

365,28€
365,28

2

E.Z.A

Les Orenetes

365,28€
365,28

3

AJ.A.P

Les Orenetes

365,28€
365,28

4

A.R.L

Les Orenetes

365,28€
365,28

5

A.D.P

Les Orenetes

365,28€
365,28

6

D.S.D

Les Orenetes

365,28€
365,28

7

A.S.D

Les Orenetes

365,28€
365,28
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L’import total de l’ajut per al municipi és de 2.557€
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia
836 de 6 de juliol de 2007.
És per tot això que la regidora de Serveis Socials sotasignant proposa a la Junta de
govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’ajuts de menjador dins del programa complementari
de suficiència alimentària en el període 0-3 a l’Escola Bressol municipal amb càrrec a la
partida 07 313 480 de beques Serveis Socials, segons la taula següent:

ESCOLA

Despesa que en

N

Nom

BRESSOL

Representa

1

J.R.A

Les Orenetes

365,28€
365,28

2

E.Z.A

Les Orenetes

365,28€
365,28

3

AJ.A.P

Les Orenetes

365,28€
365,28

4

A.R.L

Les Orenetes

365,28€
365,28

5

A.D.P

Les Orenetes

365,28€
365,28

6

D.S.D

Les Orenetes
Orenetes

365,28€
365,28

7

A.S.D

Les Orenetes

365,28€
365,28

SEGON.SEGON.- Ordenar el pagament íntegre dels ajuts abans relacionats.
TERCERTERCER- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-lo a la Intervenció
municipal.”
15.
15.- Atorgaments de les beques de menjador escolar curs 20092009-2010 del Consell
l'Ajuntament..
Comarcal del Vallès Oriental i les complementàries de l'Ajuntament
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“El Decret 219/1989, d’1 d’agost, va fer delegació a les comarques de les
competències del Departament d’Educació en relació amb la programació i la gestió de
beques i ajuts de menjador.
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El Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, disposa
que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden
establir ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la
gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de
menjador.
Atès que, en data 22/04/09, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar
les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal i la convocatòria
dels mateixos per al curs escolar 2009/2010.
Atès que, en data 29/05/09 i NRGE 4431, es va rebre notificació de l’acord de la
Comissió de Govern del Consell Comarcal sobre el Conveni de col·laboració amb els
ajuntaments de la comarca per a l’establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Atès que la Junta de Govern Local, d’11 de juny de 2009, va aprovar el contingut i la
signatura del “Conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts de menjador del
Consell Comarcal del Vallès Oriental”entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’Ajuntament.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament, de data 2 d’octubre,
que literalment diu:
La resolució aprovada per la Comissió de Govern 2009/8 del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, amb registre d’entrada a aquest Ajuntament 7.287 del 15 de setembre
del 2009, en concepte d’ajuts de menjador escolar del 2009-2010, exposa que s’han
presentat i resol les següents sol·licituds d’ajuts de menjador escolar 2009-2010:
Centres escolar

Sol.licituds
Sol.licituds presentades
i resoltes

sol.licituds
denegades

Sol.licituds
aprovades

Import
total

CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP La Torreta
CEIP Granularius
IES La Roca
IES celestí Bellera
Col.legi Jardí

28
25
13
2
9
4
1

21
18
7
2
7
1

7
7
6
2
4
-

4.646,25 €
4.646,25 €
3.982 €
795 €
1.590 €
-

AJUTS MENJADOR ESCOLAR CEIP PILAR MESTRES

•

N

Nom

Curs

€/dia
/dia

Despesa
Prevista
Subv CCVO

1

A.R.C.

P-4

3,75 € x
177

663,75€
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2

F.J.R.C.

P-3

3

S.C.R.

P-5

4

N.C.R.

2n

5

A.R.L.

2n

6

D.R.L.

1r

7

A.P.B.

2n

3,75 € x
177
3,75€ x
177
3.75 € x
177
3.75 € x
177
3.75 € x
177
3.75 € x
177

663,75€
663,75€
663,75€
663,75€
663,75€
663,75€

• AJUTS MENJADOR CEIP LA TORRETA

N

Nom

Curs

1

A.E.O.

1r

2

M.M.G.

2n

3

J.M.G.

P-4

4

E.L.P.

P-3

5

A.L.P.

1r

6

I.R.G.

1r

€/dia

Despesa
Prevista
Subv CCVO

3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177

663,75€
663,75€
663,75€
663,75€
663,75€
663,75€

• AJUTS MENJADOR CEIP MOGENT

N

Nom

Curs

1

B.P.M.A.

2n

2

N.P.M.A.

P-4

3

A.G.V.

P-5

4

A.G.V.

2n

€/dia
3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177

Despesa
Prevista
Subv CCVO
663,75€
663,75€
663,75€
663,75€
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5

P.A.B.

P-4

6

J.A.B.

1r

7

O.M.

2n

3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177

663,75€
663,75€
663,75€

• AJUTS MENJADOR IES LA ROCA

€/dia

N

Nom

Curs

1

N.E.O.

2n ESO

2

R.E.O.

3r ESO

3,75 € x
106
3,75 € x
106

Despesa
Prevista
Subv CCVO
397,50€
397,50€

AJUTS MENJADOR IES CELESTÍ BELLERA

•

€/dia

N

Nom

Curs

1

J.O.S.

4t ESO

2

X.B.D.

4t ESO

3

V.B.D.

3r ESO

4

N.B.D.

4t ESO

3,75 € x
106
3,75 € x
106
3,75 € x
106
3,75 € x
106

Despesa
Prevista
Subv CCVO
397,50€
397,50€
397,50€
397,50€

Atès que els esmentades beques de menjador escolar no cobreixen les necessitats dels
alumnes del municipi. L’Ajuntament complementa aquest ajuts de conformitat amb
l’informe emès pels Serveis Socials municipals que literalment diu:
“Atès que les beques de menjador del curs escolar 2009-2010 concedides pel Consell
Comarcal són insuficients, una vegada realitzada la valoració per l’equip de Serveis
Socials d’Atenció Primària, es proposa: complementar algunes beques de menjador
escolar, així com concedir-ne d’altres que no reben cap aportació des del CCVO.
Així doncs es proposa aprovar la despesa total de 25.453,71 €, amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 480003 313 07 Beques Serveis Socials, amb la següent distribució:
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Ajuts complementades:

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

CEIP

Pilar
4

1.685,04€
1.685,04

Mestres

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

CEIP La Torreta

1

419,49€
419,49

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

CEIP Mogent

3

1.263,78€
1.263,78

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

IES La Roca

1

225,78€
225,78

Ajuts assumits només per l’Ajuntament de La Roca del Vallès:
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Famílies
Escola

Import Total
Acollides

CEIP

Pilar

9.619,95€
9.619,95
13

Mestres

Famílies
Escola

Import Total
Acollides
2.212,50€
2.212,50

CEIP Mogent

6

Famílies
Escola

Import Total
Acollides
4.281,63€
4.281,63

CEIP La Torreta

5

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

Col.legi Jardí

1

398,25€
398,25

Escola

Famílies

Import Total
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Acollides
CEIP Lledoner

1

601,80€
601,80

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

Col.legi

Anna
1

885€
885

Mogas

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

CEIP
2

1672,65€
1672,65

Granularius

Famílies
Escola

Import Total
Acollides

IES La Roca

4

2187,84
2187,84€
,84

Seguidament desglossem per: alumnes i centres educatius, tot especificant-ne els
imports:
• BEQUES MENJADOR ESCOLAR CEIP PILAR MESTRES

N

Nom

Curs

€/dia
/dia

Despesa
Prevista

€ ampliació Despesa Total
(CCVO+
Ajuntament/d
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1

S.C.R.

P-5

2

N.C.R.

2n

3

A.R.L.

2n

4

D.R.L.

1r

3,75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177

Subv CCVO

ia

663,75€

2,38€ x 177

663,75€

2,38€ x 177

663,75€

2,38€ x 177

663,75€

2,38€ x 177

Ajuntament)
1.085,01€
1.085,01€
1.085,01€
1.085,01€

• BEQUES MENJADOR CEIP LA TORRETA

N

Nom

Curs
Curs

€/dia
/dia

1

A.E.O.

1r

3.75€ x
177

Despesa
€ ampliació
Prevista Ajuntament/d Despesa Total
Subv CCVO
ia
663,75€
2,37€ x 177
1.171,74€

• BEQUES MENJADOR CEIP MOGENT
€/dia
/dia

N

Nom

Curs

1

P.A.B.

P-4

2

J.A.B.

1r

3

O.M.

2n

3.75€ x
177
3.75€ x
177
3.75€ x
177

Despesa
€ ampliació
Prevista Ajuntament/d Despesa Total
Subv CCVO
ia
663,75€
2,38€ x 177
1.085,01€
663,75€

2,38€ x 177

1.085,01€

663,75€

2,38€ x 177

1.085,01€

• BEQUES MENJADOR IES LA ROCA

N

Nom

Curs

€/dia
/dia

1

N.E.O.

2n ESO

3,75 € x
106

Despesa
Prevista
Subv CCVO
397,50€

€ ampliació
Ajuntament/d
Ajuntament/d Despesa Total
ia
2,13€ x 106€
623,28€

AJUTS DE MENJADOR CEIP PILAR MESTRES

•

€/dia

N

Nom

Curs

1

S.S.V.

4t

4,69€ x
177

Despesa
Prevista
Subv
Ajuntament
830,13€
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2

R.C.V.

P-4

3

N.H.Z.

P-4

4

A.R.L.

5è

5

N.R.L.

5è

6

M.V.S.

P-4

7

E.M.G.

P-5

8

A.G.G.

3r

9

A.V.M.

1r

10

S.O.P.

P-3

4,69€ x
177
4,69 € x
177
3,13€ x
177
3,13€ x
177
1,56€ x
177
3,13 € x
177
1,56 € x
177
6,13 € x
177
4,69 x 177

11

B.E.G.

6è

6,13 x 177

1.085,01€

12

E.M.G.

4r

830,13€

13

L.V.M.

P-4

4,69 x 177
6,13 € x
177

830,13€
830,13€
554,01€
554,01€
276,12€
554,01€
276,12€
1.085,01€
830,13€

1.085,01€

AJUTS DE MENJADOR CEIP MOGENT

•

€/dia

N

Nom

Curs

1

R.E.R.

3r

2

B.R.M.

P-4

3

A.D.L.

P-5

4

I.M.C.

2n

5

D.M.M.

1r

6

E.M.C.

P-5

3,13€ x
177
1,56€ x
177
1,56€ x
177
1,56€ x
177
3,13€ x
177
1,56€ x
177

Despesa
Prevista
Subv
Ajuntament
554,01€
276,12€
276,12€
276,12€
554,01€
276,12€

AJUTS DE MENJADOR CEIP LA TORRETA

•

N

Nom

Curs

€/dia

Despesa
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Prevista
Subv
Ajuntament
1

C.L.S.T.

1r

2

J.C.C.

P-4

3

K.C.C.

2n

4

A.B.G.

P-4

5

N.B.

1r

4,69€ x
177
5,06€ x
177
4,69 x 177
5,06€ x
177
4,69€ x
177

830,13€
895,62€
830,13€
895,62€
830,13€

AJUTS DE MENJADOR COL·LEGI JARDI

•

€/dia

N

Nom

Curs

1

C.G.G.

3r ESO

Despesa
Prevista
Subv
Ajuntament

2,25€ x
177

398,25€

AJUTS DE MENJADOR CEIP LLEDONER

•

N

Nom

Curs

1

A.Y.G.

4r

€/dia

Despesa
Prevista
Subv
Ajuntament

3,4€ x 177

601,80€

AJUTS DE MENJADOR ESCOLA ANNA MOGAS

•

N

Nom

Curs

1

E.Y.G.

6è

€/dia

Despesa
Prevista
Subv
Ajuntament

5€ x 177

885€

.
•

AJUTS DE MENJADOR CEIP GRANULARIUS
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N

Nom

Curs

1

L.V.R..

P-4

2

A.V.R.

2n

€/dia

Despesa
Prevista
Subv
Ajuntament

4,8€ x 177
4,65€ x
177

849,60€
823,05€

AJUTS DE MENJADOR IES LA ROCA

•

€/dia

N

Nom

Curs

1

A.B.

3r ESO

2

K.B.

1r ESO

3

K.K.G.

3r

4

S.E.R.

1r ESO

5,88€ x
106
5,88€ x
106
5,88€ x
106
3€ x 106

Despesa
Prevista
Subv
Ajuntament
623,28€
623,28€
623,28€
318€

Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia
836 de 6 de juliol de 2007.
És per tot això que la regidora de Serveis Socials sotasignant proposa a la Junta de
govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar els atorgaments de beques de menjador escolar del curs 2009-2010
del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb càrrec a la partida de beques socials 07
313 480, segons taules de l’informe emès pels Serveis Socials reproduït en la part
expositiva.
SEGON.SEGON.- APROVAR l’atorgament de beques de menjador escolar del curs 2009-2010
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb càrrec a la partida d’Ajuts de serveis socials
07 313 480003, segons les taules de l’informe de Serveis Socials que es reprodueix en
la part expositiva.
TERCER.TERCER.- ORDENAR el pagament íntegre dels ajuts abans relacionats.
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QUART.QUART.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-lo a la Intervenció
municipal.”
16.
16.- Atorgament subvenció extraordinària per raons socials a la Fundació
Oncovallès.
Oncovallès.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“A data 28 de juliol de 2009, i amb núm. de registre 6330, l’Ajuntament de la Roca
del Vallès ha rebut una demanda de subvenció per part de la Fundació Oncovallès.
L’objecte de la demanda és sol·licitar el suport de l’Ajuntament per a la realització del
Servei de Psicooncologia integral als malalts oncològics del municipi. El cost
pressupostat per tot l’any és de 19.537,93€.
Atès que aquestes prestacions son realitzades a La Roca del Vallès únicament per la
Fundació Oncovallès, atenent els casos de malalts oncològics a la població considerem
la necessitat de concedir una subvenció directa per raons d’interès social.
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu la possibilitat que
els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que
complementen o supleixen les competències locals.
Atès que en el Pressupost municipal existeix la partida 07-313-48001 Subvencions
entitats socials i que els Serveis Socials municipals han informat favorablement aquesta
sol·licitud.
Atès que l’article 22, punt 2, apartat c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions que estableix que es podran donar subvencions amb caràcter
excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia
836 de 6 de juliol de 2007.
És per tot això que la regidora de Serveis Socials sotasignant proposa a la Junta de
govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció 3.000 € a la Fundació per a col·laborar
amb la prestació del servei de psicooncologia i nutrició a malalts oncològics del
municipi.
SEGON.SEGON.- Ordenar el pagament immediat de la subvenció amb càrrec a la partida 07313-48001 de subvencions entitats socials

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

TERCER.TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció que acreditin i justifiquin el destí dels
fons d’acord amb l’objecte de concessió de la subvenció.
QUARTQUART- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-lo a la Intervenció municipal.”
17.
17.- Atorgament d'una subvenció extraordinària per raons socials a Càrites de la
Parròquia de Sant
Sant Sadurní i de la Parròquia de Santa Maria del Jaire.
Jaire.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“A data 13 de juliol de 2009, i amb núm. de registre 5941, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès ha rebut una demanda de subvenció per part de Càrites de la Parròquia de Sant
Sadurní i, una altra, a data 13 de juliol de 2009 amb núm. de registre 5939 presentada
per Càrites de la Parròquia de Santa Maria del Jaire. L’objecte de les dues sol.licituds es
demanar és sol·licitar el suport de l’Ajuntament per a l’adquisició d’aliments que
composen els lots de subsistència que es reparteixen a les famílies en situació
d’exclusió social.
Càrites de la Parròquia de Sant Sadurní i Càrites de la Parròquia de Santa Maria del Jaire
són les úniques organitzacions que presten aquest servei al municipi i no existeix cap
servei municipal que pugui garantir aquesta prestació als ciutadans.
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu la possibilitat que
els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que
complementen o supleixen les competències locals.
Atès que en el Pressupost municipal existeix la partida 07-313-48001 Subvencions
entitats socials i que els Serveis Socials municipals han informat favorablement aquestes
sol.licituds.
Atès que l’article 22, punt 2, apartat c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions que estableix que es podran donar subvencions amb caràcter
excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia
836 de 6 de juliol de 2007.
És per tot això que la regidora de Serveis Socials sotasignant proposa a la Junta de
govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció extraordinària de 3.000 € a Càrites de
la Parròquia de Sant Sadurní i una altra de 1.000 € a Càrites de la Parròquia de Santa
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Maria del Jaire per col·laborar amb les despeses de repartiment de lots d’aliments a
casos derivats per l’Equip Bàsic de Serveis Socials.
SEGON.SEGON.- Ordenar el pagament immediat de les subvencions amb càrrec a la partida
07-313-48001 de subvencions entitats socials
TERCER.TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció que acreditin i justifiquin el destí dels
fons d’acord amb l’objecte de concessió de la subvenció.
QUARTQUART- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-lo a la Intervenció municipal.
18.
18.- Acceptació subvencions a les Corporacions Locals, titulars de llars d'infants pel
curs 20082008-2009.
2009.
Posada en consideració dels srs. assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès va sol·licitar una subvenció per contribuir
al finançament de les despeses de l’Escola Bressol Municipal Les Orenetes, pel curs
2008-2009.
Vist que en data 15 de setembre de 2009, el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya ha dictat la Resolució 2590/2009, donant publicitat a les subvencions
atorgades per la Resolució de 3 d’abril de 2009, per la qual s’atorguen subvencions a
les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2008-2009, modificada per
la Resolució de 28 de juliol de 2009, en l’annex de la qual s’especifica que s’atorga una
subvenció de 147.600,00 € a l’Ajuntament de la Roca del Vallès pel centre LLI pública
Les Orenetes.
Tenint en compte l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració
local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota
les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant
els consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
Tenint que compte que el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a
l’article 304 i següents del ROAS.

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 l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
PRIMER..- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat
per un import de 147.600 €, per contribuir al finançament de la Llar d’infants
municipal Les Orenetes, pel curs 2008-2009.
SEGON.- Donar compte d’aquesta acceptació en el següent del ple de la corporació.
TERCER.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.”

TEMA SOBREVINGUT
SOBREVINGUT

19.
19.- SOBREVINGUT Rectificació error material acord JGL 24/09/09 per la que
s'aprovava la relació d'ajuts i beques escola bressol, transport i material escolar.
escolar.
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 l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 24 de setembre de 2009 en
relació a l’aprovació de beques i ajuts referents a l’escola bressol municipal, material,
transports escolar i llibres escolars d’educació infantil.
Vist l’informe emès per l’Educadora Social de data 08 d’octubre de 2009 del qual es
desprèn que va haver un error en la proposta a la Junta de Govern, atès que en la part
dispositiva es va indicar un valor total de les beques per import de 1.939,20 €, en
comptes de posar el valor correcte que era de 8.469,46 €.
Atès l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de
procediment administratiu comú, referent a la possible rectificació d’errors material en
qualsevol moment.
Per tot això,
ES PROPOSA
PRIMER.- RECTIFICAR, d’acord amb l’article 105.2 Llei 30/1992, i l’informe emès per
l’Educadora social en data 08/10/09, les parts dispositives primera i segona de l’acord
pres per Junta de Govern Local en relació a l’aprovació de beques i ajuts a l’escola
bressol municipal, transport, material i llibres escolars d’educació infantil, les quals
queden redactades de la següent manera:
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“ Primer.- Aprovar la relació d’ajuts i beques exposades a la part expositiva, quan
l'import total ascendeix a 8.469,46 €
Segon.- Aprovar la despesa de 8.469,46 € amb càrrec a la partida pressupostaria núm.
07 313 480. “
SEGON.- Comunicar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal.”
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 20.00,
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

El secretari accidental,

Vist i plau
L’alcalde

