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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 9 de juliol de 2009.
2009. NÚMERO 2009/17.
2009/17.

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

A la Roca del Vallès, el dia 9 de juliol de 2009, essent les 17:30 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera i el Sr. Jordi Fortí
Gurgui, i les regidores convidades convocades expressament per a aquest acte
Sres. Montserrat Ametller i Viñamata i Sra. Marta Pujol i Armengol, assistits per
mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra.
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre
del dia.
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.- Aprovació acta dia 25 de juny de 2009.
2.- Adhesió a l'acord marc de col.laboració entre els Ajuntaments de La Roca
del Vallès, Cardedeu i el Col.legi Oficial d'Enginyer Tècnics de
Telecomunicacions de Catalunya
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3.- Donar compte de la relació de factures d'import 367.597,85 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm. 755/2009.
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 153.825,46 euros aprovat
per resolució d'alcaldia 641/09.
5.- Relació factures de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, curs policia
local 2008. Per import de 1.534,30 euros.
6.- Proposta d'acord aprovació factures exercicis anteriors per import de
10.345,37 €.

1

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

7.- Ratificació resolució d'aprovació i ordenació del pagament de la Certificació
nº ! de BIGAS GRUP de l'obra de la Rambla Mestre Torrent.
8.- Ratificació Subvenció Escola Bressol 2009
9.- Revisió de preus SECE
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10.- Modificació llicència obres 11/07 a nom d'Argenta S.L. Ptge Espanya 40-44
11.- Acceptació alliberament aval obres urbanització SPR-3 Sta Agnès per
quantitat de 96.280,75 € per garantir les obres d'urbanització del C/ Nogueres
de Sta. Agnès.
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
12.- Aprovació conveni per a la constitució del Pacte per a la dinamització
territorial i el foment de l'ocupació en el sector de serveis d'atenció a les
persones del Vallès Oriental. Projecte ILO-QUID
13.- Aprovació conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de la Roca del Vallès
i la Diputació de Barcelona relatiu a la realització d'un programa escolar de
teatre, música i dansa al municipi de la Roca del Vallès
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Ordre del Dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 25 de juny 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 25 de juny 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. Adhesió a l'acord marc de col·laboració
col·laboració entre els Ajuntaments de La
Roca del Vallès, Cardedeu i el Col·legi Oficial d'Enginyer Tècnics de
Telecomunicacions de Catalunya
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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L’Ajuntament de la Roca i l’Ajuntament de Cardedeu han posat en marxa un conjunt
de mesures dirigides a afavorir la integració dels ciutadans en la societat de la
informació mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i les
comunicacions a tots els àmbits de la societat, així com promoure i impulsar la
utilització de les noves tecnologies al municipi i autoritats locals i vol impulsar la
implantació en tot el territori de les infraestructures de telecomunicacions de nova
generació i contribuir així al progrés i a l’equilibri territorial del nostre país.
Amb aquest objectiu l’Ajuntament de la Roca i l’Ajuntament de Cardedeu han
constituït un Grup d’Assessors en Noves Tecnologies, composat per professionals
rellevants i amb experiència en el mon de les TIC que formen part de la societat civil de
la comarca del Vallès Oriental
Des del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya
(COETTC), es proposa la signatura d’un conveni de col·laboració entre els ajuntaments
de la Roca i Cardedeu i el COETTC, l’objecte del qual és la col·laboració i el suport de la
COETTC al Grup Assessor en Noves Tecnologies de Cardedeu i La Roca en aquelles
actuacions d’estudi, impuls, foment i desenvolupament de les telecomunicacions i de
la societat de la informació i del coneixement en l’àmbit de nous models d’accés a les
noves tecnologies.
L’Administració pública, en les seves relacions es regeix pels principis de cooperació i
col·laboració i en la seva actuació pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans d’acord
amb el que estableix l’article 103 de la CE, i article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
L’article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article
303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que els ens
locals estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada entre
aquests i amb altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, per tal d’instrumentar
fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
D’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei de Bases de Règim Local sobre
competències del Ple, i atès que no es produeixen transferències de competències
municipals, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per l’aprovació del conveni
objecte del present informe.
Vist l’informe jurídic favorable a la seva aprovació i els articles esmentats, es proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.Primer Aprovar l’Acord marc de col·laboració entre els Ajuntaments de La Roca del
Vallès i Cardedeu, i el Col·legi Oficial d’Eginyers Tècnics de Telecomunicació de
Catalunya, el qual s’adjunta com annex d’aquesta resolució, ratificant la seva signatura.
Segon.Segon Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu i al Col·legi Oficial
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d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya.
No obstant, la Junta de Govern Local resoldrà el que estimi convenient.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
3. Donar compte de la relació de factures
factures d'import 367.597,85 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm. 755/2009.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 755/09 per la que s’aprova la relació de factures
número F2009/13 per import 367.597,85 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu:
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de la
Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromís de despesa
legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència els
anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en l’article 23 de
la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que hauran de recollir-se per
cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 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’establer 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.13/2009.

RESOL:

PRIMER.PRIMER Aprovar la relació de factures per import de 367.597,85 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.

4. Donar compte de la relació de factures d'import 153.825,46 euros
aprovat per resolució d'alcaldia 641/09.
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Vista la resolució d’alcaldia núm. 624/09 per la que s’aprova la relació de factures
número F2009/12 per import 153.825,46 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu:
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 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.2009/12.

RESOL:

PRIMER.PRIMER Aprovar
Aprovar la relació de factures per import de 153.825,46 euros
5. Relació factures de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
Catalunya, curs
policia local 2008. Per import de 1.534,30 euros.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Com a conseqüència del canvi d’anualitat 2008 al 2009 a l’àrea econòmica hi
ha factures que corresponen a despeses derivades de la gestió ordinària de
l’Ajuntament què malgrat haver-se produït a l’any anterior o anteriors i s’han
facturat a l’Ajuntament aquest any.
De conformitat amb l’article 22.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per el
2009 quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la
realització efectiva d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi
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autoritzat el compromís d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació
pressupostaria, la seva aprovació corresponen al Ple.
No obstant quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a
crèdits del Pressupost vivent, serà competent per a la seva aprovació és
competència de la Junta de Govern.
VISTA la relació comptable de factures 15/2009 per import de 1.534,30 euros.
VISTA la conformitat de les diferents àrees per imputar les despeses al vigent
pressupost del 2009.
Es per tot això que es proposa a la Comissió de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
PRIMER.PRIMER Aprovar l’esmentada relació l’import total de la qual ascendeix a
1.534,30 euros.
SEGON .- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
per a la seva comptabilització.

6. Proposta d'acord aprovació aprovació factures exercicis anteriors per
import de 10.345,37 €..

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Com a conseqüència del canvi d’anualitat 2008 al 2009 a l’àrea econòmica hi
ha factures que corresponen a despeses derivades de la gestió ordinària de
l’Ajuntament què malgrat haver-se produït a l’any anterior o anteriors i s’han
facturat a l’Ajuntament aquest any.
De conformitat amb l’article 22.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per el
2009 quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la
realització efectiva d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi
autoritzat el compromís d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació
pressupostaria, la seva aprovació corresponen al Ple.
No obstant quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a
crèdits del Pressupost vivent, serà competent per a la seva aprovació és
competència de la Junta de Govern.
VISTA la relació comptable de factures 15/2009 per import de 10.345,37 euros.
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VISTA la conformitat de les diferents àrees per imputar les despeses al vigent
pressupost del 2009.
Es per tot això que es proposa a la Comissió de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
PRIMER.PRIMER Aprovar l’esmentada relació l’import total de la qual ascendeix a
10.345,37 euros.
SEGON .- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
per a la seva comptabilització.
7. Ratificació resolució d'aprovació i ordenació del pagament de la
Certificació nº ! de BIGAS GRUP de l'obra de la Rambla Mestre Torrent.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant resolució de 30 de juny de
2009, en relació a l’aprovació i ordenació del pagament de la certificació número 1, a
nom de l’empresa BIGAS GROUP S.L.U, ha adoptat l’acord que a continuació es transcriu
literalment:

“Vista
Vista la certificació d’obres número 1 de l’empresa BIGAS GROUP S.L.U,
corresponent a les obres realitzades al mes de maig pel projecte, finançat amb
el FEIL, de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà de la Rambla Mestre J.Torrent de la Roca del Vallès.
Vista la relació de factures F/2009/14/, per import de 22.660,24 euros que
inclou únicament la factura expedida amb data 31 de maig del 2009 per la
empresa Bigas Group. amb NIF B-6182639 pels treballs detallats a la primera
certificació d’obres .
Vist l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la present
certificació.
Atès 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’aprovació de la certificacions de obra es competència de la Junta de
Govern com a òrgan de contractació en virtut de les delegacions efectuades per
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l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia número 382/2007
de data 6 de juliol.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 9.5 del Reial decret-llei
9/2008, de 28 de novembre, que regula les especialitats de contractació de les
obres incloses en el Fons Especial de l’Estat per la dinamització de la economia
“els ajuntaments tindran la obligació d’abonar als contractistes el preu de les
obres dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions
d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització parcial o
total del contracte”
Vista la urgència d’aprovar i ordenar el pagament de la factura
09.01/01corresponent als treballs relacionats a la certificació d’obra,emesa amb
data 31 de maig de 2009, abans de que finalitzin els 30 dies senyalats a l’article
9.5 del Reial Decret- Llei 9/2008.
És per tot això que aquesta Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves
atribucions, DISPOSA:
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 1, a nom de l’empresa BIGAS GROUP
S.L.U amb NIF B-6182639, pel projecte de pacificació, supressió barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J.Torrent de la
Roca del Vallès corresponent al mes de maig
SEGON-.
SEGON Aprovar la relació de factures número 14 per import de 22.660,24
euros.
TERCER –Ordenar el pagament immediat de la factura
QUART – Ratificar l’acord adoptat en el primer punt en la propera la Junta de
Govern Local.
QUINT.QUINT Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per
a la seva comptabilització.”
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER Sotmetre l’acord adoptat per resolució d’Alcaldia de 30 de juny de
2009, en relació a l’aprovació i ordenació del pagament de la certificació número
1, a nom de l’empresa BIGAS GROUP S.L.U, a ratificació per la Junta de Govern
Local.
SEGON.SEGON Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.
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8. Ratificació Subvenció Escola
Escola Bressol 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.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant resolució de 19 de juny de
2009, en relació a l’acceptació del pagament del 50% de la subvenció del Departament
d’Educació i l’aprovació i ordenació del pagament, en compliment del contracte signat
amb l’empresa Escola Bressol del Bosc, l’ajut de 73.800 euros a favor de l’empresa per
minorar les quotes del servei d’educació, ha adoptat l’acord que a continuació es transcriu
literalment:
“El Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès en data 5 de maig del 2005 va acordar
adjudicar el contracte per la gestió i explotació del servei públic de l’escola bressol de
La Roca del Vallès a l’empresa Escola Bressol del Bosc SCCL, amb NIF-63240360. En
virtut d’aquest acord en data 30 de juny del 2005 es va signar el contracte de
concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal d’escola bressol de la
Roca del Vallès.
De conformitat amb la clàusula 17a del contracte, l’escola bressol es finançarà amb les
quotes que aportin les famílies i les subvencions que l’ajuntament pugui obtenir de la
Generalitat de Catalunya. La clàusula 20a del contracte senyala com a dret del
concessionari el percebre de l’ajuntament l’aportació econòmica rebuda de la
Generalitat.
En compliment de la clàusula 17a l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en data 23 de març de 2006, van signar un
conveni en virtut del qual l’Ajuntament es compromet a crear com a mínim 90 places
per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants i el Departament d’Educació es compromet
a finançar a partir del curs 2005-06 la despesa corrent de les places de les llars d’infants
de titularitat municipal amb un import de 1.800 euros per alumne. Aquest conveni
mantindrà la seva vigència fins a la fi del curs 2008-2009.
En compliment d’aquest Conveni amb data 19 de maig del 2009 (número de registre
d’entrada 3955) el Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya va
comunicar al Ajuntament de la Roca del Vallès el pagament del 50% de la subvenció
del curs 2008-2009 per al funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal
per import de 73.800 euros.
Amb data 19 de juny es va fer efectiu aquest ingrés al compte de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.

És per tot això que aquesta Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves atribucions,
DISPOSA:
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PRIMER.PRIMER.- Acceptar el pagament del 50% de la subvenció del Departament d’educació
del curs 2008-2009 per al funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal.
SEGONSEGON- Aprovar, en compliment del contracte signat amb l’empresa Escola Bressol del
Bosc, l’ajut de 73.800 euros a favor de la Escola Bressol Les Orenetes destinat a minorar
les quotes del servei d’educació.
TERCER.TERCER.- Ordenar el pagament del 50% de la subvenció.
QUART-.
QUART Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern que es celebri.
QUINT Comunicar l’esmentat acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER Sotmetre l’acord adoptat per resolució d’Alcaldia de 19 de juny de 2009, en
relació a l’acceptació del pagament del 50% de la subvenció del Departament d’Educació
i l’aprovació i ordenació del pagament, en compliment del contracte signat amb
l’empresa Escola Bressol del Bosc, l’ajut de 73.800 euros a favor de l’empresa per minorar
les quotes del servei d’educació, a ratificació per la Junta de Govern Local.
SEGON.SEGON Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.

9. Revisió de preus SECE
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta de revisió de preus
presentada per l’Empresa SECE, la Junta acorda per unanimitat deixar sobre la
taula per al seu posterior estudi.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10. Modificació llicència obres 11/07 a nom d'Argenta S.L. Ptge Espanya 404044
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 03-11-08 número de registre d’entrada 8756/08, formulada
per Argenta S.L., per modificació de la llicència d’obres 11/07 consistent en
modificació de la distribució de les plantes sense canvi en els paràmetres urbanístics de
la llicència atorgada de construcció d’un habitatge plurifamiliar al Ptge Espanya 40-44,
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.
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient en data
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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 la modificació de la llicència d’obres 11/07 consistent en modificació
de la distribució de les plantes sense canvi en els paràmetres urbanístics de la llicència
atorgada de construcció d’un habitatge plurifamiliar al Ptge Espanya 40-44, 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 €

11. Acceptació alliberament aval obres urbanització SPRSPR-3 Sta Agnès per
quantitat de 96.280,75 € per garantir les obres d'urbanització del C/
Nogueres de Sta. Agnès.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista la sol·licitud de data 01-04-09 reg. entd. 2682/09, presentada per la societat Med
Sta. Agnès S.L., on sol·licita que es destini part de l’aval que aquesta societat te
dipositat en aquest Ajuntament corresponent al 12% de les obres d’urbanització del
sector SPR-3, a cobrir el 100% de la garantia econòmica del cost de l’obra
d’urbanització del C/ Nogueres imputable a Med Sta. Agnès S.L.
Vist que l’Aval dipositat per Med Sta. Agnès S.L., corresponent al 12% de les obres
d’urbanització del sector SPR-3 ascendeix a un import de 763.507,23 €.
Atès que les obres d’urbanització estan recepcionades de forma parcial, concretament
corresponent a l’enllumenat de la FASE 1, accés al sector SPR-3, la instal·lació
d’abastament d’aigua de les FASES 1i 2 i la instal·lació de Gas de les FASES 1 i 2 , i la
part de l’aval corresponent a aquest conceptes anteriorment descrits es de 100.559,05
€
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Atès que l’import de les obres corresponents a la urbanització del carrer Nogueres
imputables a la societat Med Sta. Agnès es de 96.280,75 € i per tant la part alliberada
de l’aval d’urbanització del sector SPR-3 cobreix el 100% de la garantia exigida per les
obres d’urbanització del c/ Nogueres.
Vist l’informe de l’enginyer municipal emès en data 15/06/09, es proposa a LA Junta
de Govern local l’aprovació del següent acord:
“Primer.“Primer Acceptar que l’import de 96.280,75 € corresponents al 100% del cost de les
obres d’urbanització del C/ Nogueres, quedin garantits amb la part alliberada de l’aval
dipositat en data 05/02/2002 per la garantia econòmica del 12% de la urbanització del
sector SPR-3 de Sta. Agnès de Malanyanes, tal i com queda expressat a l’informe tècnic
emes en data 15 de juny de 2009, pel nostre enginyer municipal.
Segon.Segon Comunicar-ho a l’interessat i a intervenció municipal”

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
12. Aprovació conveni per a la constitució del Pacte per a la dinamització
territorial i el foment
foment de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les
persones del Vallès Oriental. Projecte ILOILO-QUID
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 està impulsant el projecte ILOQUID pels anys 2009, 2010 i
2011.
L’ILOQUID és un projecte que s’adequa a l’estratègia d’intervenció integral de la
Diputació de Barcelona i promou i potencia el treball en xarxa, la cooperació local i la
concertació territorial. Aquest model continua amb la filosofia dels Pactes Territorials
per a la Promoció Econòmica ja implantats a l’any 2000.
El projecte d’Iniciatives Locals d’Ocupació per a la qualitat i la dinamització del sector
serveis d’atenció a les persones en el territori (ILOQUID), focalitza la seva activitat en la
dinamització del sector d’atenció a les persones. Per això es fa necessari dur a terme
una anàlisi estratègica que detecti les potencialitats, amenaces, punts forts i punts
dèbils d’acord a les característiques de cada territori. Tanmateix el projecte incorpora
aspectes relacionats entre el teixit productiu i entre els agents que intervenen en la
provisió de serveis de qualitat, sense oblidar la capacitació i la inserció de les persones
en aquest sector d’activitat, emfatitzant el paper dels ens locals com a principals
dinamitzadors del territori.
Hi ha diversos ens locals de la comarca que manifesten el seu interès en participar en el
projecte. Aquests municipis són: Granollers Mercat, Ajuntament de Cardedeu,
Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Llinars del Vallès, Ajuntament de
Les Franqueses, Ajuntament de Sant Celoni, Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor,
Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de la Roca del Vallès i la Mancomunitat de la
Vall del Tenes.
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Aquests municipis estan d’acord en:
Formar part del Pacte per a la dinamització territorial i el foment de l’ocupació en el
sector de serveis d’atenció a les persones del Vallès Oriental
Accepten al Consell Comarcal del Vallès Oriental com a entitat coordinadora d’aquest
Pacte.
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les
administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i
en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis
o convenis administratius que se subscriguin.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i
següents del ROAS.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar el conveni per a la constitució del Pacte per a la dinamització
territorial i foment de l’ocupació en el sector de serveis i atenció a les persones del
Vallès Oriental, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Tercer.
Tercer.cer.- Facultar a l’alcalde-president de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució d’aquest acord.
Quart.Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

13. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Roca del
del
Vallès i la Diputació de Barcelona relatiu a la realització d'un programa
escolar de teatre, música i dansa al municipi de la Roca del Vallès
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

La Diputació de Barcelona, a través de les àrees de Cultura i Educació, ha elaborat un
Programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves que cerca:
•
•
•
•

Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques, plàstiques,
musicals, etc.
Formar espectadors i crear nous públics del teatre, la música i la dansa
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la
població infantil i juvenil.

Les àrees de Cultura i Educació s’han plantejat desplegar aquest Programa per fases
successives.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès des de fa uns anys ofereix a l’alumnat del seu
municipi, un Programa de teatre, música i dansa a les escoles, amb l’objectiu principal
de potenciar la cultura i l’art entre la població infantil i juvenil, a través del marc
educatiu.
Donada la coincidència d’objectius, criteris i metodologia entre el Programa Anem al
teatre promogut per la Diputació de Barcelona i, el Programa escolar que ofereix
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i vist que la Diputació contempla en el seu
desplegament la possibilitat d’establir acords amb ajuntaments i agents socials i
territorials que duguin a terme projectes similars.
Vista la necessitat de treballar amb consens els temes d’ocupació en el territori del
Vallès Oriental, és voluntat dels municipis integrats dins el Pacte Territorial d’Ocupació
del Vallès Oriental i, per tant, de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de fer formalització
d’un conveni, per tal de disposar d’un instrument de planificació global de les
polítiques de promoció econòmica local, en tant que són les administracions més
properes al ciutadà.

L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les
administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i
en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis
o convenis administratius que se subscriguin.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
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les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i
següents del ROAS.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar el contingut marc de cooperació entre les àrees de Cultura i Educació
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la realització
d’un programa, en horari escolar, de teatre, música i dansa adreçat a l’alumnat
d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat del municipi de la Roca del Vallès.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord a les àrees de Cultura i Educació de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.Tercer.- Facultar a l’alcalde-president de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució d’aquest acord.
Quart.Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

14. Ratificació del 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.

15.
15. Assumpte sobrevingut.sobrevingut.- Aprovació de les bases
bases i convocatòria pel
sistema de concurs oposició de dues places de policies locals
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
El Ple de la Corporació, en sessió de 24 d’abril de 2009, acordà aprovar la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.
A partir de diferents places que es troben vacants a la plantilla, per acord de la
Junta de Govern local de data 14 de maig de 2009 s’aprovà l’oferta pública
d’ocupació per a l’any 2009.
En aquesta oferta pública d’ocupació 2009, entre d’altres places vacants de la
plantilla que es va considerar havien de ser objecte de provisió, hi figura dos
places d’agents de policia local.
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostaria, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de
nou ingrés seran objecte de la Oferta pública d’ocupació, el que comportarà
l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places
compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública
o instrument similar s’haurà de desenvolupar dins el termini improrrogable de
tres anys.
Atès que l’article 286 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
estableix que l’accés a la condició de funcionari de carrera o de personal laboral
de les corporacions locals s’ha de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació,
mitjançant una convocatòria pública i pels sistemes de concurs, concurs
oposició o oposició lliure, en el qual s’ha de garantir el compliment dels
principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Atès que l’article 58 del Reglament de Personal de les entitats locals estableix
que l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i la seva publicació posterior
obliguen l’entitat local a la convocatòria de les proves selectives d’accés per a la
provisió de les vacants compreses en aquella, i aquestes convocatòries s’han de
realitzar amb la previsió necessària perquè el procés de selecció i, si s’escau,
l’inici del curs selectiu de formació estigui ultimat dins l’any.
Atès que l’article 6 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova
el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que
l’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica es fa per oposició o per concurs
oposició, en convocatòria lliure.
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Atès que l’article 14 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova
el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu l’accés a
la categoria d’agent de l’escala bàsica es fa per oposició o per concurs oposició,
disposa que les proves selectives per a l’accés a cada una de les diferents
categories consten, com a mínim, de les següents :
a) Per a la categoria d’agent : proves culturals, de coneixement de la llengua
catalana, físiques, psicotècniques i mèdiques.
Atès que l'article 21.1 g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 4 a) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals,
estableixen que l'Alcalde és competent per aprovar les bases de les proves per a
la selecció de personal, competència que ha estat delegada en la Junta de
govern, per resolució de l’Alcaldia de 6 de juliol de 2007.
Es per tot això que, es proposa a la Junta de Govern
següents

local l’adopció dels

ACORDS :
PRIMER.- Aprovar bases per a la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure
de dos places d’agents de la policia local.
SEGON.- Publicar les bases i anunciar la convocatòria al BOP i anuncis extractats
al DOGC i BOE.
16. Assumpte sobrevingut.sobrevingut.- Aprovar el preu contradictori PC 01
corresponent a l'obra de pacificació,supressió barreres arquitectòniques i
millora del paisatge urbà de
de la Rbla. M. Torrents
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Amb data 10 de juny amb numero de registre d’entrada 4869 l’empresa BIGAS GROUP
va presentar la certificació d’obres número 1 corresponent a les obres realitzades al
mes de maig pel projecte, finançat amb el FEIL, de pacificació, supressió barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J.Torrent de la Roca
del Vallès. Juntament amb aquesta certificació es va presentar un acta de preus
contradictoris.
De conformitat amb l’article 202 Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interès
públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en
l’expedient.
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De conformitat amb l’article 217 LCSP ”Són obligatòries per al contractista les
modificacions del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix l’article
202, produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució
d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el
contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu la lletra e) de l’article
220. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret a reclamar cap
indemnització. ¨
Vista l’acta de preus contradictoris signada pels Directors del contracte i el representant
de la empresa contractista on es descriu el preu contradictori PC 1, corresponent al
subministrament i col·locació de la vorada recta de granet amb un preu d’execució
material de 52,58 euros/ml
Vist l’informe emès per els Serveis Tècnics Municipals que a continuació es transcriu:
“El preu contradictori PC 1, corresponent al subministrament i col·locació de la
vorada recta de granet, s’ajusta als preus unitaris del projecte aprovat en la seva
justificació de preus, i la peça granítica de vorada no contemplada al projecte
aprovat, s’ajusta a preus de mercat.
Aquesta modificació no suposa una modificació de l’objecte del contracte, donat
que només es canvia el material de la vorada. Per tant, es tracta d’un canvi no
substancial del projecte aprovat.
Amb aquest canvi de material no es preveu que es modifiqui el preu del contracte.”

Per tot això exposat que aquesta Alcaldia, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS
PRIMER.PRIMER.- APROVAR el preu contradictori PC 01 corresponent al subministrament i
col·locació de la vorada recta de granet, i la peça granítica de vorada no contemplada
al projecte aprovat de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del
paisatge urbà de la Rambla Mestre J.Torrent de la Roca del Vallès per un preu unitari
de 52.58 euros /ml
SEGON.- COMUNICAR el present acord als Serveis Tècnics Municipals

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
19:00, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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