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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA LA LA LA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL EL EL EL DIA DIA DIA DIA 14 d'octubre de 201014 d'octubre de 201014 d'octubre de 201014 d'octubre de 2010.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2010/262010/262010/262010/26....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 14 d'octubre de 2010, essent les 19:55 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 Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata, i el regidor Sr. Santiago Raimi i 
Fortuny en la seva condició de regidors convidats expressament per a aquest 
acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors Melero Guirao. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
     
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Aprovació actes dies 23 de setembre i 7 d'octubre. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
2.- Aprovació de la certificació número 7 de Construcciones Solius i Obras 
Eléctricas, SA, referent a les obres de la Sala Polivalent CEIP Mogent. 
 
3.- Donar compte de la relació de factures d'import 340.960,34 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 1147/2010. 
 
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 338.398,50 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 1162/2010. 
 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
5.- Aprovació Pla Seguretat i Salut de les Depuradores de La Pineda i Sant Carles 
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6.- Canvi nom llicència d'obres 24/07 per construcció d'un edifici plurifamiliar a 
favor de la societat Construccions Clascà S.L. 
 
7.- Exp. 11/2010 obres majors, per les obres de rehabilitació de dos habitatges 
a l'edifici del carrer València, 49. 
 
8.- Resolució del Recurs de Reposició contra la liquidació efectuada a l'exp. 
d'obres 29/09 a nom de Jose Mendieta Gámez 
 
9.- Canvi de nom de la llicència d'obres 2/10 a favor dels Srs. Jordi Font Riu i 
Montserrat Altimira Corominas 
 
10.- Modificació exp. obres 30/08 a nom de Josep Lluis Hidalgo C/ Canonge 
Mariano Vilaseca  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
 
11.- Acord de prorroga del Conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Educació i l'Ajuntament per al Projecte d'atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d'educació secundària  del municipi al segon cicle de l'ESO de 
l'Instittut la Roca (Projecte Futur) 
 
12.- Atorgament ajuts menjador any 2010, dins el Programa complementari de 
suficiència alimentària en el període 0-3 a l'Escola Bressol municipal, per un 
import de 2.409 €. 
 
13.- Atorgament de subvencions pel desenvolupament d'activitats i serveis en 
l’àmbit educatiu 2010 
    
ASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTS    
    

1.1.1.1. Aprovació actes dies 23 de setembre i 7 d'octubreAprovació actes dies 23 de setembre i 7 d'octubreAprovació actes dies 23 de setembre i 7 d'octubreAprovació actes dies 23 de setembre i 7 d'octubre....    
    
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 23 de setembre i 7 d’octubre, el qual 
va estar adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels 
membres sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots 
els assistents. 
    
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

2.2.2.2. Aprovació de la certificació número 7 de Construcciones Solius i Obras Aprovació de la certificació número 7 de Construcciones Solius i Obras Aprovació de la certificació número 7 de Construcciones Solius i Obras Aprovació de la certificació número 7 de Construcciones Solius i Obras 
Eléctricas, SA, referent a les obres de la Sala Polivalent CEIP Mogent.Eléctricas, SA, referent a les obres de la Sala Polivalent CEIP Mogent.Eléctricas, SA, referent a les obres de la Sala Polivalent CEIP Mogent.Eléctricas, SA, referent a les obres de la Sala Polivalent CEIP Mogent.    
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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. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 7, a nom de l’empresa Construcciones Solius SA y Obras 
Electricas SA – UTE Sala Polivalent, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres 
realitzades el mes de juny de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent 
per import de 184.334,66 euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària 
08.321.62207, Sala Polivalent CEIP Mogent, inclosa en el Pressupost per al 2010.  
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORACORACORACORDSDSDSDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 7, a nom de l’empresa Construcciones Solius 
SA y Obras Electricas SA – UTE Sala Polivalent, amb CIF U-65223646, corresponent a 
les obres realitzades el mes de juny de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP 
Mogent per import de 184.334,66 euros. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
    

3.3.3.3. Donar compte de la relació de factures d'import 340.960,34 Donar compte de la relació de factures d'import 340.960,34 Donar compte de la relació de factures d'import 340.960,34 Donar compte de la relació de factures d'import 340.960,34 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per Resolució Alcaldia amb el nper Resolució Alcaldia amb el nper Resolució Alcaldia amb el nper Resolució Alcaldia amb el núm 1147/2010.úm 1147/2010.úm 1147/2010.úm 1147/2010.    

 
Vista la resolució d’Alcaldia num. 1147/2010 per la que s’aprova la relació de factures 
número F/2010/30 per import de 340.960,34 euros, els Srs. assistents per unanimitat 
resten assabentats, quin text literal diu, 
 
 
ATES ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència 
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en 
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que 
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 18 de les Bases d’execució del Pressupost 2010  
correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de 
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l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/30303030, per un    import de    
340.960,34 euros.340.960,34 euros.340.960,34 euros.340.960,34 euros..... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOLRESOLRESOLRESOL :  :  :  :     
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 109.654,98109.654,98109.654,98109.654,98 euros euros euros euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per 
una quantia de 231.305,36 euros231.305,36 euros231.305,36 euros231.305,36 euros, amb càrrec a les partides pressupostaries 
relacionades en el document adjunt. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització. 
    

4.4.4.4. Donar compte de la Donar compte de la Donar compte de la Donar compte de la relació de factures d'import 338.398,50 relació de factures d'import 338.398,50 relació de factures d'import 338.398,50 relació de factures d'import 338.398,50 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per Resolució Alcaldia amb el núm 1162/2010.per Resolució Alcaldia amb el núm 1162/2010.per Resolució Alcaldia amb el núm 1162/2010.per Resolució Alcaldia amb el núm 1162/2010.    

    
Vista la resolució d’Alcaldia num. 1162/2010 per la que s’aprova la relació de factures 
número F/2010/31 per import de 338.398,50 euros, els Srs. assistents per unanimitat 
resten assabentats, quin text literal diu, 
 
ATES ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència 
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en 
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que 
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 18 de les Bases d’execució del Pressupost 2010  
correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de 
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l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/31313131, per un    import de    
338.398,50 euros.338.398,50 euros.338.398,50 euros.338.398,50 euros..... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RRRRESOLESOLESOLESOL :  :  :  :     
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 46.016,44 euros46.016,44 euros46.016,44 euros46.016,44 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per 
una quantia de 292.392,06 euros292.392,06 euros292.392,06 euros292.392,06 euros, amb càrrec a les partides pressupostaries 
relacionades en el document adjunt. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització. 
    
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
    

5.5.5.5. Aprovació Pla Seguretat i Salut de les Depuradores de La Pineda i Sant Aprovació Pla Seguretat i Salut de les Depuradores de La Pineda i Sant Aprovació Pla Seguretat i Salut de les Depuradores de La Pineda i Sant Aprovació Pla Seguretat i Salut de les Depuradores de La Pineda i Sant 
CarlesCarlesCarlesCarles    

 
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 contractació dels treballs de direcció de les obres i coordinació de seguretat i 
salut al Sr. Ferran Aparicio Ibañez enginyer de camins, canals i ports, per les obres del 
projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles. 
 
Vist l’informe favorable de data 19 de juliol de 2010, d’aprovació del Pla de Seguretat 
per a obres per a l’administració pública de les obres referides a l’assumpte, signat pel 
coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra. 
 
Vist l’article 7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció i l’article 21.1.s) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i la resolució 
d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències 
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar el Pla de seguretat i salut per les obres del projecte de les depuradores 
de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles. 
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Segon.Segon.Segon.Segon.---- Comunicar-ho al coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, al 
contractista i a la direcció de les obres. 
    

6.6.6.6. Canvi nom llicència d'iobres 24/07 per construcció d'un edifici Canvi nom llicència d'iobres 24/07 per construcció d'un edifici Canvi nom llicència d'iobres 24/07 per construcció d'un edifici Canvi nom llicència d'iobres 24/07 per construcció d'un edifici 
plurifamiliar a favor de plurifamiliar a favor de plurifamiliar a favor de plurifamiliar a favor de la societat Construccions Clascà S.L.la societat Construccions Clascà S.L.la societat Construccions Clascà S.L.la societat Construccions Clascà S.L.    

 
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 06-09-10 reg. entd. 6577, efectuada per Construccions 
Clascà S.L. per a canvi de nom de la llicència d’obres 24/07 per construcció d’un edifici 
plurifamiliar de 9 habitatges 2 locals  i 13 aparcaments a la Rbl. Mestre J. Torrents 5,  a 
favor de la societat Construccions Clascà S.L. 
 
Atès que l’esmentada llicència estava concedida a nom de la societat Stone Klass S.L.,   
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data  de data 25 de setembre de 
2008. 
 
Vist el document de cessió de drets i acceptació del mateixos aportada per la societat 
Construccions Clascà S.L.  
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i següents 
del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
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.Primer.Primer.---- Atorgar el canvi de nom de la llicència d’obres 24/07 per a construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 9 habitatges 2 locals i 13 aparcaments a la Rbla. Mestre J. 
Torrents 5, a favor de la societat Construccions Clascà S.L.  
 
SegonSegonSegonSegon.-  Comunicar-ho als interessats”    
    

7.7.7.7. Exp. 11/2010 obres majors, per les obres de rehabilitació de dos Exp. 11/2010 obres majors, per les obres de rehabilitació de dos Exp. 11/2010 obres majors, per les obres de rehabilitació de dos Exp. 11/2010 obres majors, per les obres de rehabilitació de dos 
habitatges a l'edifici del carrer València, 49.habitatges a l'edifici del carrer València, 49.habitatges a l'edifici del carrer València, 49.habitatges a l'edifici del carrer València, 49.    

 
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 llicència d’obres majors de data 27 d’abril de 2010 amb NRGE 2862, 
formulada per la Sra. PILAR GONZÁLEZ RAMOS, per a realitzar unes obres consistents en la 
rehabilitació de dos habitatges al carrer València, núm. 49, dins d’aquest terme municipal. 
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Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en 
data 27 de setembre de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.  
 
Atenent les previsions de l’article 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació a la simultaneïtat d’obres 
d’urbanització i de construcció. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons competència 
delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 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, e 28 d’abril: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer, a la Sra. PILAR GONZÁLEZ RAMOS, per a realitzar obres consistents 
en la rehabilitació de dos habitatges al carrer València, núm. 49, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels béns i serveis públics afectats 
s’ha de presentar en aquest Ajuntament una garantia econòmica de 1.134,991.134,991.134,991.134,99 euros, que 
serà retornada quan el tècnic responsable de l’obra certifiqui el final d’obres i es constati 
per part dels Serveis Tècnics Municipals la idoneïtat en la reposició dels béns i serveis 
públics que s’hagin vist afectats en l’execució de l’obra. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- En compliment d’allò establert al Decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001 i a l’Ordenança Municipal de 
runes, s’ha d’acreditar davant de l’Ajuntament, signat per un gestor autoritzat, un 
document d’acceptació on ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra, que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. A tal efecte, s’ha de 
dipositar en aquest Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les obres, una garantia 
econòmica de 276276276276 euros. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
 
Caldrà liquidar el complement de l’impost i taxes de llicència, sobre el pressupost: 
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Superfície 274,06           m2 246,98+27,08 2                            
Coef 0,159             0,53*0,3 0                            
Mòdul 1940,48 €/m2
Obra parcial 84.557,46      -                            
Pressupost Ajuntament 84.557,46      14.069.178            

TOTAL 84.557,46      € 14.069.178           

Impost 3,04% 2.570,55        € 427.703                
Taxa 194,07           
TOTAL LLICENCIA 2.764,62        
  
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- CONDICIONS PARTICULARS: 
 

1- L’alçada dels pilars de la tanca, en front a la via pública, que es proposa aixecar fins 
a 2m., no superarà l’alçada de 1,80m. actualment existent, de conformitat amb allò 
establert a l’article 399 de les ordenances reguladores sobre ús del sòl i edificacions 
del vigent pla general d’ordenació urbana. 

2- El revestiment d’enrajolat previst a la planta sota coberta no habitable on es 
proposava la implantació del safareig, modificat a la planta segona, no es 
justificable tècnicament, cal mantenir la similitud amb el revestiment existent. 

3- Presentació de document d’acceptació signat amb gestor de residus autoritzat que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus amb referència 
explícita del codi del gestor i domicili de l’obra. 

4- Si hi haguessin modificacions a l’obra, aquestes no han de transgredir les 
condicions de la llicència atorgada i han de ser notificades i aprovades pels Serveis 
Tècnics abans d’efectuar-les. 

    
    

8.8.8.8. Resolució del RecResolució del RecResolució del RecResolució del Recurs de Reposició contra la liquidació efectuada a l'exp. urs de Reposició contra la liquidació efectuada a l'exp. urs de Reposició contra la liquidació efectuada a l'exp. urs de Reposició contra la liquidació efectuada a l'exp. 
d'obres 29/09 a nom de Jose Mendieta Gámezd'obres 29/09 a nom de Jose Mendieta Gámezd'obres 29/09 a nom de Jose Mendieta Gámezd'obres 29/09 a nom de Jose Mendieta Gámez    

 
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 29 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va atorgar llicència d’obres 
majors per a construcció d’una nau industrial sense ús  al C/ Eduard Fontseré i Riba, al 
polígon Industrial de Vallderiolfl,(expedient d’obres 29/09 a nom de l Sr. José Mendieta 
Gámez). 
 
En data 23/09/10 el Sr. Xavier Sala Mas en representació del Sr. José Mendieta Gámez, 
presenta recurs de reposició contra la liquidació efectuada de la llicència d’obres 29/0.  
 
En data 1 d’octubre de 2010 l’Arquitecta Municipal emet  el següent informe respecte 
al recurs de reposició presentat contra la liquidació efectuada de l’expedient d’obres 
majors 29/09: 
 
“Segons l’acord de la Junta de Govern Local en sessió extraordinària i urgent de data 
29 de juliol de 2010, es va aprovar la liquidació de taxes i impostos per a la realització 
les obres de construcció d’una nau industrial sense ús al C/ Eduard Fonseré i Riba, 
parcel·la 24 del polígon industrial de Vallderiolf, per un import d’ICIO de 13.426,85€. 
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En el recurs s’al·lega que la liquidació de l’impost s’ha practicat amb una base 
imposable errònia, ja que el pressupost d’execució material (PEM) que forma part de 
l’expedient ascendeix a 117.453,36€, i ha de ser sobre aquest el càlcul de la liquidació. 
 
L’ordenança fiscal núm. 3 de l’any 2010 regula l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. En concret l’article 9 d’aquesta estableix:  
 “Aquesta base imposable es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus 
d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, 
si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de 
l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.”.  
 
L’annex que es cita a l’art. 9 de l’ordenança, en relació a les determinacions de la base 
imposable en funció del cost material de l’obra, estableix: 
 “La base imposable es determinarà pel producte dels m2 de superfície construïda pel 
mòdul assenyalat als habitatges de protecció oficial a La Roca del Vallès vigent i pel 
coeficient assignat, segons tipus d’obra, en aquest annex” 
 
Per tant, es considera correcta la base imposable determinada, atès que correspon al 
producte del m2 de superfície construïda pel mòdul assenyalat als habitatges de 
protecció oficial a La Roca del Vallès per l’any 2010 (1940,48€), i pel coeficient assignat 
en l’annex de l’ordenança fiscal núm. 3 segons el tipus d’obra (en aquest cas edifici 
industrial de més d’una planta en alçada o soterrada el coeficient és 0.27). 
 

Nau Industrial
Superfície 843,00               m2
Coeficient 0,27                   
Mòdul 1940,48 €/m2
Obra parcial
Pressupost 441.672,65        €

subtotal 441.672,65        €
Impost 3,04% 13.426,85          €

TOTAL 13.426,85          €

 
  
Atès que és competència de la Junta de Govern Local resoldre el recurs per ser l’òrgan 
que va dictar l’acte contra el qual s’ha impugnat. 
 
ES DISPOSA: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Xavier Sala Mas en 
representación el Sr. José Mendieta Gámez en data 23 de setembre de 2010, contra la 
liquidació efectuada a l’expedient d’obres 29/09, per construcció d’una nau industrial 
sense ús al C/ Eduard Fontseré Riba al Polígon Industrial de Vallderiolf.   
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient.  
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9.9.9.9. Canvi de nom de la llicència d'obres 2/10 a favor dels Srs. Jordi Font Riu i Canvi de nom de la llicència d'obres 2/10 a favor dels Srs. Jordi Font Riu i Canvi de nom de la llicència d'obres 2/10 a favor dels Srs. Jordi Font Riu i Canvi de nom de la llicència d'obres 2/10 a favor dels Srs. Jordi Font Riu i 
Montserrat Altimira CorominasMontserrat Altimira CorominasMontserrat Altimira CorominasMontserrat Altimira Corominas    

 
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 06-09-10 reg. entd. 6539, efectuada per Antonio Altimira 
Ysern per a canvi de nom de la llicència d’obres 2/10 per reforma i ampliació de la 
vivenda situada al C/ Taloner 6,  a favor dels Srs. Jordi Font Riu i Montserrat Altimira 
Corominas. 
 
Atès que l’esmentada llicència estava concedida a nom del Sr. Antonio Altimira Ysern,   
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data  de data 29 de juliol de 2010. 
 
Vist el document d’acceptació de drets de data 28-09-10 aportat pels Srs. Jordi Font 
Riu i Montserrat Altimira Corominas.  
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i següents 
del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
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.Primer.Primer.---- Atorgar el canvi de nom de la llicència d’obres 2/10 per a reforma i ampliació 
de la vivenda situada al C/ Taloner 6, a favor dels Srs. Jordi Font Riu i Montserrat 
Altimira Corominas.  
 
SegonSegonSegonSegon.-  Comunicar-ho als interessats”    
 
    

10.10.10.10. Modificació exp. obres 30/08 a nomde Josep Lluis Hidalgo C/ Canonge Modificació exp. obres 30/08 a nomde Josep Lluis Hidalgo C/ Canonge Modificació exp. obres 30/08 a nomde Josep Lluis Hidalgo C/ Canonge Modificació exp. obres 30/08 a nomde Josep Lluis Hidalgo C/ Canonge 
MAriano Vilaseca MAriano Vilaseca MAriano Vilaseca MAriano Vilaseca     

 
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 25-08-2010 número de registre d’entrada 6371/10, 
formulada per Josep Lluis Hidalgo, per a la modificació de la llicència d’obres 30/08 
consistent en tancament del porxo aparcament convertint aquest espai en garatge i 
cambres d’instal.lacions, proposta de coberta plana transitable, proposta de façanes 
amb acabat de totxo cara vista combinades amb aplacat amb pedra travertí i petits 
canvis en obertures i fusteria interior i exterior a les obres del C/ Canonge Mariano 
Vilaseca 4. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol, 
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Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a l’expedient en 
data 15/12/09  els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i següents 
del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
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.PRIMER.PRIMER.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la modificació de la llicència d’obres 30/08 consistent en tancament 
del porxo aparcament convertint aquest espai en garatge i cambres d’instal.lacions, 
proposta de coberta plana transitable, proposta de façanes amb acabat de totxo cara 
vista combinades amb aplacat amb pedra travertí i petits canvis en obertures i fusteria 
interior i exterior a les obres del C/ Canonge Mariano Vilaseca 4. 
. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.) 
 

Taxa llicència       194,07 €   
 

Total        194,07 € 

    
    
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
    

11.11.11.11. Acord de prorroga del Conveni de col.laboració entre el Departament Acord de prorroga del Conveni de col.laboració entre el Departament Acord de prorroga del Conveni de col.laboració entre el Departament Acord de prorroga del Conveni de col.laboració entre el Departament 
d'Educació i l'Ajuntament per al Projecte d'atenció educativa a la d'Educació i l'Ajuntament per al Projecte d'atenció educativa a la d'Educació i l'Ajuntament per al Projecte d'atenció educativa a la d'Educació i l'Ajuntament per al Projecte d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundària  del diversitat de l'alumnat d'educació secundària  del diversitat de l'alumnat d'educació secundària  del diversitat de l'alumnat d'educació secundària  del municipi al segon cicle municipi al segon cicle municipi al segon cicle municipi al segon cicle 
de l'ESO de l'Instittut la Roca (Projecte Futur)de l'ESO de l'Instittut la Roca (Projecte Futur)de l'ESO de l'Instittut la Roca (Projecte Futur)de l'ESO de l'Instittut la Roca (Projecte Futur)    

 
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 11 de juliol de 2006 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per al projecte d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària de segon cicle de l’ESO de 
l’Institut la Roca. 
 
En data 22 de setembre de 2008, es va formalitzar la pròrroga del conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per 
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al Projecte Futur d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària 
del municipi al segon cicle de l’ESO de l’IES La Roca. 
 
Atès que aquesta pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La Roca del Vallès en 
matèria d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari 
obligatori, a través del projecte Futur, per als cursos acadèmics 2008/09 i 2009/10 i 
que hi ha la voluntat per ambdues parts per tal de continuar amb aquest projecte, 
recollides en l’escrit presentat pel Departament d’Educació en data 21 de maig de 
2010 i amb registre d’entrada número 3599 i l’escrit presentat per l’Ajuntament el 
passat 27 de juliol de 2010 i número de registre de sortida 3484, en el qual es 
manifestava la voluntat de continuïtat del projecte i es presentava la memòria 
corresponent. 
 
Tenint en compte que es valora positivament l’atenció a la diversitat als alumnes de 
segon cicle de l’educació secundària obligatòria del municipi que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. 
 
Vist que en data 29 de setembre de 2010 i NRGE 7199 va tenir entrada en aquest 
Ajuntament la prorroga del Conveni de col.laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per al Projecte d’atenció educativa  a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària del municipi al segon cicle de l’ESO de l’Institut la 
Roca. 
 
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. 
 
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  
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ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
 
PRIMER....---- Prorrogar, de forma expressa, el conveni de col.laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès en matèria  d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament 
secundari obligatori, a través del projecte FUTUR, per als cursos als cursos acadèmics 
2010-2011 i 2011-2012, que les parts van signar en data 11 de juliol de 2006.  
   
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació i l’IES la Roca 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    

12.12.12.12. Atorgament ajuts menjador any 2010, dins el Programa complementariAtorgament ajuts menjador any 2010, dins el Programa complementariAtorgament ajuts menjador any 2010, dins el Programa complementariAtorgament ajuts menjador any 2010, dins el Programa complementari    
de suficiència alimentària en el període 0de suficiència alimentària en el període 0de suficiència alimentària en el període 0de suficiència alimentària en el període 0----3 a l'Escola Bressol municipal, 3 a l'Escola Bressol municipal, 3 a l'Escola Bressol municipal, 3 a l'Escola Bressol municipal, 
per un import de 2.409 per un import de 2.409 per un import de 2.409 per un import de 2.409 €....    

 
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 any 2010, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió 
del 27 de maig de 2010. 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 8 de 
juliol de 2010 es va acordar 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. 
D’acord amb aquesta finalitat, 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 1 d’octubre de 
2010, 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. 

N Nom ESCOLA BRESSOL 
Despesa que en 

Representa 

1 P.V.B Les Orenetes 343.44€ 
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2 H.EL.O Les Orenetes 343.44€ 

3 JA.A.P Les Orenetes 343.44€ 

4 O.R.L Les Orenetes 343.44€ 

5 J.G.U Les Orenetes 343.44€ 

6 D.S.D Les Orenetes 343.44€ 

7 A.S.D Les Orenetes 343.44€ 

 
 
L’import  total de l’ajut per al municipi és de 2.409€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 07 231 48000 beques Serveis Socials. 
 
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, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 187 de data 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això que    la regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de govern l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS: 

 
PRIMER.PRIMER.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 any 2010 amb 
càrrec a la partida 07 231 48000 beques Serveis Socials, segons la taula següent: 
 

N Nom ESCOLA BRESSOL 
Despesa que en 

Representa 

1 P.V.B Les Orenetes 343.44€ 

2 H.EL.O Les Orenetes 343.44€ 

3 JA.A.P Les Orenetes 343.44€ 

4 O.R.L Les Orenetes 343.44€ 

5 J.G.U Les Orenetes 343.44€ 

6 D.S.D Les Orenetes 343.44€ 

7 A.S.D Les Orenetes 343.44€ 

 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Ordenar el pagament íntegre dels ajuts abans relacionats. 
 
TERTERTERTERCER.CER.CER.CER.---- Notificar aquest acord als interessats en aquelles parts en que siguin 
interessats.  
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QUART.QUART.QUART.QUART.---- Comunicar aquest acord -lo a la Intervenció municipal i als Serveis 
Socials municipals. 
    
    

13.13.13.13. Atorgament de subvencions pel desenvolupament d'activitats i serveAtorgament de subvencions pel desenvolupament d'activitats i serveAtorgament de subvencions pel desenvolupament d'activitats i serveAtorgament de subvencions pel desenvolupament d'activitats i serveis en is en is en is en 
l'àmbit educatiu 2010l'àmbit educatiu 2010l'àmbit educatiu 2010l'àmbit educatiu 2010    

 
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 la Resolució de data 23 de 
setembre de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol fomentar les activitats d’interès públic o social a 
la Roca i que tinguin per finalitat: 

• Millorar la qualitat de l’educació 

• Millorar la cohesió social del municipi 

• Promoure l’associacionisme educatiu 

• Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació 

• Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat 

• Possibilitar  el creixement educatiu quantitatiu i/o qualitatiu del municipi 

Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 27 de maig de 2010, es va aprovar 
la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis en l’àmbit educatiu per l’any 2010.  
 
Atès que l’article 240.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden 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 activitats locals. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Ensenyament de l’Àrea d’Atenció i Servei a les 
Persones, en data 21 de setembre de 2010, que literalment diu: 
 

“Que un cop comprovades les sol�licituds que consten en l’expedient de referència 
s’ha detectat la manca d’alguns del documents necessaris per tal de valorar la 
sol�licitud i s’ha procedit a requerir aquesta documentació en temps i forma següent: 
CEIP La Torreta:  
En data 9 de juliol de 2010, es registra de sortida amb número 3202 la carta on es 
requereix que aportin el “Document C”. En data 23 de juliol de 2010 i número de 
registre d’entrada 5731, el CEIP La Torreta ens trameten el “Document C” 
degudament complimentat. 
IES La Roca: 
En data 9 de juliol de 2010, es registra de sortida amb número 3203 la carta on es 
requereix que aportin el “Pressupost detallat de l’activitat objecte de la sol�licitud de 
subvenció”. En data 28 de juliol de 2010 i número de registre d’entrada 5823, l’IES La 
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Roca ens trameten el “Pressupost detallat de l’activitat objecte de la sol�licitud de 
subvenció” degudament complimentat. 
AMPA IES La Roca: 
En data 9 de juliol de 2010, es registra de sortida amb número 3201 la carta on es 
requereix que aportin el “Document C”, “Document D” i “Pressupost detallat de 
l’activitat objecte de la sol�licitud de subvenció”. En data 22 de juliol de 2010 i número 
de registre d’entrada 5652, l’IES La Roca ens trameten el “Document C” i “Document 
D” i en data 23 de juliol de 2010 i número de registre d’entrada 5738 ens trameten el 
“Pressupost detallat de l’activitat objecte de la sol�licitud de subvenció” degudament 
complimentat. 
Un cop esmenades les sol�licituds anteriorment citades, s’han valorat tècnicament i es 
proposen en el quadre següent: 

Entitat Quantitat Activitat Subvencionada 

CEIP La Torreta 3.000,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives:  
- Material informàtic i audiovisual (1.500 €) 
- Relació amb l’entorn (1.500 €) 

CEIP Pilar Mestres 6.550,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives:  
- Actualització aula informàtica (4.628 €) 
- Projecte nou: l’hort escolar (576 €) 
- Mesures d’estalvi energètic (1.346 €) 

CEIP Mogent 4.750,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
- Ampliació dotació informàtica 

IES La Roca 5.700,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
- Activitats educatives a les aules estàndard, laboratori 
d’informàtica, de tecnologia de música, d’ Educació Física, 
de Dibuix i Biblioteca: 
Material Festa Sant Jordi (500 €) 
Material Festa Nadal (500 €) 
Material Biblioteca (700 €) 
Material Laboratori (600 €) 
Material Taller Tecnologia (700 €) 
Material Visual i Plàstica (800 €) 
Material Educació Física (900 €) 
Material Música (1.000 €) 

AMPA La Torreta 4.101,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
-Agermanament escuelita (61,00 €)- 
-Festes escolars (1.500 €) 
-Socialització llibres (2.000 €) 
-Revista semestral (540 €) 

AMPA Pilar Mestres 1.500,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
-Activitats extraescolars (1.500 €) 

AMPA Mogent 4.200,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
-Ordinadors portàtils (2.000 €) 
- Equip informàtic per AMPA (975 €) 
- Cortines aula informàtica (1.225 €) 

AMPA Santa Agnès  1.000,00 € Ajuts a la formació, la recerca i la innovació: 
-Taller reciclatge de residus (400 €) 
Ajuts a la millora de la gestió associativa: 
-Taller informàtica (600 €) 

AMPA IES La Roca 4.199,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
- Ordinador portàtil (399 €) 
- Despesa fi de curs (1.200 €) 
- Despesa festa de Nadal (600 €) 
- Despeses projecte 1x1 (2.000 €) 

AMPA Escola Bressol Les 
Orenetes 

1.000,00 Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
- Adequació biblioteca (157,95 €) 
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- Compra jocs experimentació (581,65 €) 
- Festa fi de curs (260,40 €) 

 
Que de les sol�licituds efectuades, el següent peticionari ha incomplert la justificació de 
subvenció rebuda en l’anterior exercici 2009 i que es deixa a criteri de la Regidoria 
d’Ensenyament la possibilitat de concedir una pròrroga per tal que puguin justificar-les 
i que expiraria el proper 20 d’octubre de 2010, tenint en compte que fins que no es 
justifiqués la subvenció del 2009 no es faria efectiu el pagament corresponent a 
l’exercici 2010: 
 - AMPA Escola Bressol Les Orenetes 
Que les entitats que finalment rebin la corresponent subvenció per al desenvolupament 
d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu al municipi per a l’any 2010 hauran d’acomplir 
les obligacions relacionades en el punt 11 de les Bases de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès per a la sol�licitud i atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats 
i serveis de l’àmbit educatiu al municipi, i en especial la justificació de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un import igual a la quantia atorgada i pels conceptes assenyalats en el 
pressupost desglossat de la sol�licitud de subvenció abans que finalitzi l’any 2010.” 
 
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 
número 836, de 6 de juliol de 2007, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 187 de data 6 d’agost de 2007. 
 
Considerant que és necessari i d’interès públic resoldre l’atorgament proposat per l’Àrea 
esmentada, si bé condicionat a la ratificació per part de la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que se celebri. 
 
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació, 
    
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, amb càrrec de les partides pressupostàries següents: 

• 08-321-48600 “socialització de llibres de text” per un import de 9.000,00 €  

• 08-321-48503 “subvenció AMPA escoles” per un import de 10.000,00 € 

• 08-321-48502 “subvenció escoles públiques” per un import 20.000,00 € 

l’atorgament total de subvencions serà per un import global de  36.000,00 € i que es 
relacionen en la taula següent: 

Entitat Quantitat Activitat Subvencionada 

CEIP La Torreta 3.000,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives:  
- Material informàtic i audiovisual (1.500 €) 
- Relació amb l’entorn (1.500 €) 

CEIP Pilar Mestres 6.550,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives:  
- Actualització aula informàtica (4.628 €) 
- Projecte nou: l’hort escolar (576 €) 
- Mesures d’estalvi energètic (1.346 €) 

CEIP Mogent 4.750,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
- Ampliació dotació informàtica 

IES La Roca 5.700,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
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- Activitats educatives a les aules estàndard, laboratori 
d’informàtica, de tecnologia de música, d’ Educació Física, 
de Dibuix i Biblioteca: 
Material Festa Sant Jordi (500 €) 
Material Festa Nadal (500 €) 
Material Biblioteca (700 €) 
Material Laboratori (600 €) 
Material Taller Tecnologia (700 €) 
Material Visual i Plàstica (800 €) 
Material Educació Física (900 €) 
Material Música (1.000 €) 

AMPA La Torreta 4.101,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
-Agermanament escuelita (61,00 €)- 
-Festes escolars (1.500 €) 
-Socialització llibres (2.000 €) 
-Revista semestral (540 €) 

AMPA Pilar Mestres 1.500,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
-Activitats extraescolars (1.500 €) 

AMPA Mogent 4.200,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
-Ordinadors portàtils (2.000 €) 
- Equip informàtic per AMPA (975 €) 
- Cortines aula informàtica (1.225 €) 

AMPA Santa Agnès  1.000,00 € Ajuts a la formació, la recerca i la innovació: 
-Taller reciclatge de residus (400 €) 
Ajuts a la millora de la gestió associativa: 
-Taller informàtica (600 €) 

AMPA IES La Roca 4.199,00 € Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
- Ordinador portàtil (399 €) 
- Despesa fi de curs (1.200 €) 
- Despesa festa de Nadal (600 €) 
- Despeses projecte 1x1 (2.000 €) 

AMPA Escola Bressol Les 
Orenetes 

1.000,00 
Pagament 

condicionat a 
justificar la 

subvenció percebuda  
l’any 2009 

Ajuts a la promoció d’activitats educatives: 
- Adequació biblioteca (157,95 €) 
- Compra jocs experimentació (581,65 €) 
- Festa fi de curs (260,40 €) 

 
 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Condicionar el pagament de la subvenció atorgada a l’entitat AMPA Escola 
Bressol les Orenetes a la necessària presentació de la subvenció percebuda l’any 2009, 
abans del 20 d’octubre de 2010. Arribada aquesta data sense haver justificat la 
subvenció de 2009, s’iniciaran els tràmits per a la revocació de la subvenció 2009 i el 
reintegrament de la mateixa. 
 

TERCERTERCERTERCERTERCER---- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats beneficiàries, 
llevat de l’entitat que té pendent la justificació de la subvenció percebuda l’any 2009.  
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin el 
destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de la Normativa 
reguladora per a l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i 
serveis de l’ambit educatiu a la Roca del Vallès, i que es transcriuen a continuació: 

“11. Les obligacions del beneficiari 

� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades en la 

resolució de la sol·licitud de subvenció, en un termini de quinze dies hàbils. L’acceptació de la subvenció 

comporta també la de la normativa que la regula. 
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� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les 

vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 

� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 

� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa d’aplicació. 

� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al corrent de les seves 

obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 

� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada i pels conceptes 

assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la sol·licitud de subvenció, dins dels terminis establerts, 

així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 

� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el document de sol·licitud. 

Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament 

(reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària, la 

corresponent renúncia. 

� Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector d’actuació o districte 

tutor de la subvenció. 

� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la 

per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 

� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, 

mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions o ens públics en el darrer 

any.  

� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, reproduint-se fidelment la 

imatge corporativa municipal, i, de forma general, “amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès (escut Ajuntament de la Roca del Vallès).  

 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre 

infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general pressupostària. 

L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena 

derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions 

atorgades. 

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del beneficiari. 

12. La justificació i el control12. La justificació i el control12. La justificació i el control12. La justificació i el control    
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans queL’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans queL’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans queL’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí  cregui oportuns, el destí  cregui oportuns, el destí  cregui oportuns, el destí 
de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats.de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats.de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats.de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats.    
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i 
registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebutsregistres comptables) i aportar la justificació dels fons rebutsregistres comptables) i aportar la justificació dels fons rebutsregistres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, per un import igual al pressupostat a , per un import igual al pressupostat a , per un import igual al pressupostat a , per un import igual al pressupostat a 
la solla solla solla sol·licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat 
subvencionada.subvencionada.subvencionada.subvencionada.    
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi retirar els originals, 

s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, en els quals es farà constar “concepte 

subvencionat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès i data d’atorgament”, i es substituiran per fotocòpies 

compulsades dels originals invalidats. 

Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la subvenció les factures o documents 

substitutius corresponents a l’aportació municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en 

l’article 6 del Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les 

obligacions de facturació. 

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació total o 

parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.” 

 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.----  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.----    Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que en són 
interessats. 
 
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.---- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local que 
se celebri.” 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de Govern, per 
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Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007, publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona núm. 187 de data 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 23 de setembre de 2010 anteriorment 
transcrita. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
21:10, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària acctal.     L’alcalde 
 
    
 


