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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL 
DIA 10 de març de 2011. NÚMERO  2011/5. 
 
 
ASSISTENTS:  Alcalde:   Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   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 10 de març de 2011, essent les 17:54 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 la regidora Sra. Marta Pujol i 
Armengol 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 INTERIOR 
 
1.- Aprovació acta dia 24 de febrer de 2011 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA 
 
2.- Donar compte de la relació de factures d'import 170.110,48 €, aprovat per 
Resolució Alcaldia amb el núm 243/2011. 
 
3.- Relació factures per aprovar per Junta de Govern de exercicis tancats, per 
import de 57.202,36 €. 
 
4.- Aprovar la certificació número 3 i última, a nom de l'empresa PIEDRA 
NATURAL LEIRO, SA, corresponent a les obres incloses en el Projecte 
d'acondicionament d'accés adaptat, construcció de pistes de petanca i 
cobriment de les grades del camp de futbol de La Torreta, realitzades el mes 
de novembre de 2010 per import de 256,00 euros. 
 
5.- Aprovar la certificació número 3 de les obres realitzades el mes gener de 
2011, i referides al Projecte d'urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer 
Indústria fins al carrer Lluís Millet, a nom de l'empresa SERXAR, SA, amb CIF 
A59161158, per import de 67.815,45 euros 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 2 

 
6.- Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes gener de 
2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: dependències 
de la Policia Local i Sala de Plens, a nom de l'empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, 
amb CIF B-08639700, per un import de 46.859,04 euros. 
 
7.- Aprovar la certificació número 4 de les obres d'urbanització de la vorera del 
carrer Pau Casals i del camí del Pi Gros, a nom de l'empresa IBERSILVA, SAU, 
amb CIF A-21294780, per un import de 15.000,47 euros. 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
8.- Exp. obres majors 12/2010, a nom de Ismael Porcar per les obres de 
substitució de cobertes al carrer de Dalt 118-120 
 
9.- Exp. d'Obres 32/10 a nom de Noemí Jové Marsal, per a obres d'obertura de 
terrat en habitatge plurifamiliar al C/ Manel de Falla 2 
 
10.- Pròrroga exp. d'obres 3/07 a nom de Tresespai Standing, per remunta 
d'una planta d'habitatge al C/ Dt. Fleming 34  
 
11.- Pròrroga exp. d'obres 23/07 a nom de Francesc Xavier Castillo Conde per a 
obres de construcció d'un habitatge unifamiliar al C/ Vge del Carme 30  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
12.- Atorgament subvencio a l'Associació de Comerciants de La Roca del 
Vallès, any 2011 
 
13.- sol.licitud subvenció Ministeri de Cultura projecte parc arqueològic de La 
Roca 
 
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR 
 

1. Aprovació acta dia 24 de febrer de 2011 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 24 de febrer de 2011, el qual va estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
sol�liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els 
assistents. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA 
 

2. Donar compte de la relació de factures d'import 170.110,48 €, 
aprovat per Resolució Alcaldia amb el núm 243/2011. 
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Vista la resolució d’Alcaldia núm. 243/11 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2011/3 per import 170.110,48 de 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 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2010  prorrogat per a l’exercici 2011, 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. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 
prorrogat per a l’exercici de 2011 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 la relació de factures presentades amb el núm. F/2011/3, per un import 
de 170.110,48 euros.. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 105.733,53 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 64.376,95 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
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3. Relació factures per aprovar per Junta de Govern de exercicis 
tancats, per import de 57.202,36 €. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
ATES que es una factura amb data de 30 desembre  de 2010, amb registre 
d’entrada  posterior a la data d’admissió de factures per a la seva 
comptabilització a l’exercici de 2010. 
 
ATÈS que el darrer paràgraf de l’article 20 de les bases d’execució del 
pressupost de 2010 prorrogat per el 2011, estableix que :  
 
“ Que la despesa assignada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits 
del pressupost vigent i  serà competent per a la seva aprovació, la Junta de 
Govern.” 
 
VISTA la relació de factures presentades relatives a l’exercici 2010 amb el núm. 
F/2011/4, per import de 57.202,36 €. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS :  
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 57.202,36 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
 

4. Aprovar la certificació número 3 i última, a nom de l'empresa 
PIEDRA NATURAL LEIRO, SA, corresponent a les obres incloses en el 
Projecte d'acondicionament d'accés adaptat, construcció de 
pistes de petanca i cobriment de les grades del camp de futbol 
de La Torreta, realitzades el mes de novembre de 2010 per import 
de 256,00 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. 
 
VISTA la certificació número 3 i última, a nom de l’empresa PIEDRA NATURAL 
LEIRO, SA, amb NIF A-08192338, corresponent a les obres incloses en el Projecte 
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i 
cobriment de les grades del camp de futbol de La Torreta, realitzades el mes 
de novembre de 2010 per import de 256,00 euros.  
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ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació 
pressupostària 02.151.62201, Petanca i Camp de futbol La Torreta, inclosa en el 
Pressupost per al 2010.  
 
VIST l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007. 
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS :  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 3 i última, a nom de l’empresa PIEDRA 
NATURAL LEIRO, SA, amb NIF A-08192338, corresponent a les obres incloses en el 
Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de 
petanca i cobriment de les grades del camp de futbol de La Torreta, 
realitzades el mes de novembre de 2010 per import de 256,00 euros. 
  
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 

5. Aprovar la certificació número 3 de les obres realitzades el mes 
gener de 2011, i referides al Projecte d'urbanització del carrer Sant 
Sadurní, des del carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet, a nom de 
l'empresa SERXAR, SA, amb CIF A59161158, per import de 
67.815,45 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. 
 
VISTA la certificació número 3 de les obres realitzades el mes gener de 2011, i 
referides al Projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer 
Indústria fins al carrer Lluís Millet, a nom de l’empresa SERXAR, SA, amb CIF 
A59161158, per import de 67.815,45 euros, desglossat en 57.470,72 euros de 
base imponible i 10.344,73 euros d’IVA. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.155.60900– 
Obertura carrer Sant Sadurní. 
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ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007. 
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 3 de les obres realitzades el mes gener 
de 2011, i referides al Projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del 
carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet, a nom de l’empresa SERXAR, SA, amb 
CIF A59161158, per import de 67.815,45 euros, desglossat en 57.470,72 euros de 
base imponible i 10.344,73 euros d’IVA. 
 
SEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització.  
 
 

6. Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes 
gener de 2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa 
Consistorial: dependències de la Policia Local i Sala de Plens, a 
nom de l'empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF B-08639700, 
per un import de 46.859,04 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. 
 
VISTA la certificació número 1 de les obres realitzades el mes gener de 2011, i 
referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: dependències de la 
Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb 
CIF B-08639700, per un import de 46.859,04 euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 01.920.62201– 
Condicionament d’edificis municipals. 
 
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
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ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007. 
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes gener 
de 2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: 
dependències de la Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa 
EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF B-08639700, per un import de 46.859,04 euros. 
 
SEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització.  
 

7. Aprovar la certificació número 4 de les obres d'urbanització de la 
vorera del carrer Pau Casals i del camí del Pi Gros, a nom de 
l'empresa IBERSILVA, SAU, amb CIF A-21294780, per un import de 
15.000,47 euros. 

 
Posada a consideració dels Srs. assistents la proposta d’acord per 
aprovació certificació núm. 4 obres de la vorera del carrer Pau Casals i 
del Camí del Pi Gros a nom de IBERSILVA, SUA, els Srs. assistents acorden 
per unanimitat que quedi sobre la taula per posterior estudi. 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

8. Exp. obres majors 12/2010, a nom de Ismael Porcar per les obres 
de substitució de cobertes al carrer de Dalt 118-120 

 
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 30 d’abril de 2010 amb 
NRGE 2954, formulada pel Sr. ISMAEL PORCAR PÉREZ, per a realitzar obres 
consistents en la substitució de les cobertes de dos habitatges unifamiliars 
aparellats al carrer de Dalt 118 i 120, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
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Resultant que s’han acomplert 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’Arquitecta 
Municipal en data 21 de febrer 2011, 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, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, al Sr. ISMAEL PORCAR PÉREZ, per a 
realitzar obres consistents en la substitució de les cobertes de dos habitatges 
unifamiliars aparellats al carrer de Dalt 118 i 120, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- 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 423,60 
euros. 
 
TERCER..- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
Total del pressupost: 52.466 € 
 
ICIO 3,04% 1.594,97 € 
Taxa     194,07 € 
 
TOTAL  1.789,04 € 
 
 
QUART.- 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 1.362,61 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. 
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CINQUÈ.- La llicència queda condicionada a: 
 

1- El tractament de façana (color, fusteria, canals i baixants de coberta, 
finestres...) s’ajustarà a allò establert a l’article 26 del capítol V 
“paràmetres i composició estètica de les ordenances del pla de millora 
del casc antic”. 

 
2- Cal ajustar el quadre de superfícies entre el projecte inicial i el projecte 

modificat. 
 

9. Exp. d'Obres 32/10 a nom de Noemí Jové Marsal, per a obres 
d'obertura de terrat en habitatge plurifamiliar al C/ Manel de Falla 
2 

 
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 21 d’octubre de 2010 
amb NRGE 7754, formulada per la Sra. Noemí Jové Marsal, per a realitzar obres 
consistents en obertura de terrat en habitatge plurifamiliar al C/ Manel de Falla 
2 2n., dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert 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’Arquitecta 
Municipal en data 22 de febrer 2011, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa 
urbanística reguladora. 
 
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, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, a la Sra. Noemí Jové Marsal, per a 
realitzar obres consistents en obertura de terrat en habitatge plurifamiliar al C/ 
Manel de Falla 2 2n., dins d’aquest terme municipal.  
 
SEGON.- 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 
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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 120,20  
euros. 
 
TERCER..- 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: 
 
Pressupost Projecte= 30.800,22 
 
ICIO=  30.800,22*3,04% = 936,33 € 
Taxa = 194,07 € 
Placa Obres= 18,00 € 
 
TOTAL= 1.148,40 € 
 
QUART.- 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 1.643,02 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. 
 
CINQUÈ.- Condicions de Llicència :  
 

• Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: 
1. Projecte executiu i obtenir la seva aprovació per part de 

l’Ajuntament. Si el projecte executiu presentés canvis respecte del 
bàsic objecte de llicència, s’haurà de presentar certificat signat 
pel tècnic redactor de projecte amb la relació de modificacions 
proposades.  

2. Full d'assumeix dels tècnics directors de l’obra. 
3. Document acceptació de residus pel gestor autoritzat (Decret 

201/94 i Decret 161/2001) 
• El material de façana serà de les mateixes característiques que l’existent 

a la resta de façana.  
 

10. Pròrroga exp. d'obres 3/07 a nom de Tresespai Standing, per 
remunta d'una planta d'habitatge al C/ Dt. Fleming 34  

 
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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Vista la sol�licitud de data 19-10-10 i núm. de reg. ent. 7678/10, formulada per la 
societat Tresespais Standing S.L., on sol.licita pròrroga de les obres de remunta 
d’una planta a l’habitatge del C/ Dt. Fleming 34, (exp. obres 3/07), dins 
d’aquest terme municipal,  
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 3 de març de 
2010. 
 
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.- Concedir pròrroga de llicència d’obres per divuit mesos, a la societat 
Tresespais Standing S.L., de la llicència d’obres de l’expedient 3/07 de remunta 
d’una planta a l’habitatge del C/ Dtr. Fleming 34,  dins d’aquest terme 
municipal,  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Taxa per pròrroga de llicència: 155,25 € 
( Ordenança fiscal 6 art. 6è.)  
 
Total =  155,25 €. 
 
 

11. Pròrroga exp. d'obres 23/07 a nom de Francesc Xavier Castillo 
Conde per a obres de construcció d'un habitatge unifamiliar al C/ 
Vge del Carme 30  

 
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 09/02/11 i núm. de reg. ent. 970/11, formulada pel 
SR. Xavier Castillo Conde, on sol.licita pròrroga de les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar al C/ Vge del Carme 30, (exp. obres 23/07), dins 
d’aquest terme municipal,  
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 3 de març de 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 12 

2010. 
 
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.- Concedir pròrroga de llicència d’obres per divuit mesos, al Sr. Xavier 
Castillo Conde, on sol.licita pròrroga de les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar al C/ Vge del Carme 30,  dins d’aquest terme municipal,  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Taxa per pròrroga de llicència: 155,25 € 
( Ordenança fiscal 6 art. 6è.)  
 
Total =  155,25 €. 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

12. Atorgament subvencio a l'Associació de Comerciants de La Roca 
del Vallès, any 2011 

 
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’Ajuntament de la Roca del Vallès té com a objectiu la dinamització i la 
potenciació del teixit comercial del municipi, per tal d’aconseguir aquest 
propòsit desenvolupa el Pla de Dinamització Comercial que inclou accions de 
promoció i ordenament del comerç local.  
 
El Pla de Dinamització Comercial es realitza de forma a conjunta amb 
l’Associació de Comerciants de la Roca que participa del disseny i objectius 
del mateix i desenvolupa la majoria d’accions de promoció.  
 
En data 15 de febrer de 2011 i NRGE 11564/11, l’Associació de Comerciants la 
Roca del Vallès sol�licita una subvenció a aquest Ajuntament, atès que 
enguany estan executant el un projecte de dinamització comercial, el qual es 
desglossa de la manera següent: 
 
Durant tot l’any han realitzat campanyes de fidelització de clients a través de 
vals regals i ha col�laborat en diversos actes lúdics que s’organitzen al municipi 
donant suport a altres entitats, bé siguin de caire esportiu o cultural. 
 
Durant el mes de juny d’enguany, l’Associació té previst organitzar la Fira del 
Comerç conjuntament amb l’Ajuntament, durant la qual sortiran al carrer la 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 13 

major part d’associats exposant els seus articles, així com ajudant a la 
dinamització econòmica del municipi. 
 
Durant el mes de desembre porten a terme la Campanya de Nadal al llarg de 
la qual   fan vals regal per a la clientela, col�laboren a la Fira de Nadal amb 
una carpa de l’Associació i fan diferents accions: com xocolatada, entrega 
de regals, entre d’altres coses. També organitzen una recollida d’aliments que 
donen a l’entitat del poble de Càritas i organitzen diverses activitats pels 
infants. 
 
Per altra banda, l’Associació col.labora amb sonorització de la zona comercial 
del municipi on s’anunciaran amb una flaca dels diferents comerços associats. 
 
Atès que en el Pressupost municipal existeix la partida 13-241-48507 de 
subvencions de Promoció Econòmica i que la tècnica municipal de Promoció 
Econòmica ha informat favorablement la sol.licitud esmentada, per mitjà de 
l’informe de data 25 de febrer de 2011. 

 
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu 
la possibilitat que els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut 
econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de 
particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 
locals. 
Atès que l’article 22, punt 2, apartat c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions que estableix que es podran donar subvencions amb 
caràcter excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic 
o humanitari. 
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és 
una competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la 
resolució d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que el regidor de Comerç i Promoció Econòmica proposa a la 
Junta de Govern  Local l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció de 3.000 euros a l’Associació 
de Comerciants de la Roca del Vallès per executar un projecte de 
dinamització comercial l’any 2011.  
 
SEGON.- Ordenar el pagament immediat de la subvenció amb càrrec a la 
partida 13-241-48507 de subvencions de promoció econòmica. 
 
TERCER.- Requerir a l’Associació de Comerciants de la Roca del Vallès que 
acrediti i justifiqui el destí dels fons d’acord amb l’objecte de concessió de la 
subvenció.  
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QUART- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants de la Roca del 
Vallès. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la tècnica 
municipal de Promoció Econòmica. 
 

13. sol.licitud subvenció Ministeri de Cultura projecte parc 
arqueològic de La Roca 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que en data 23 de desembre de 2010, ha estat publicada en el BOE la Llei 
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest 
any 2011, on hi figura consignada una subvenció nominativa a favor de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per un import de 100.000 euros,  
corresponent al Projecte Parc Arqueològic de La Roca del Vallès (identificació 
76747) dins del programa 337B de conservació i restauració de bésn culturals 
del Ministeri de Cultura. 
 
Vist allò que estableix l’Ordre CUL/163/2010, de 27 de gener, per la que 
s’aprova el procediment de concessió de subvencions nominatives del 
Ministeri de Cultura i dels seus organismes públics, el procediment s’iniciarà a 
instància del beneficiari mitjançant la presentació d’una sol�licitud en el termini 
de tres mesos des de l’entrada en vigor de la Llei de Presupostos Generals de 
l’Estat. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es considera de gran 
interès promoure i dinamitzar el parc arqueòlogic del nostre municipi.  
 
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 Decret 836/07 de data 6 de juliol de 2007, publicat al 
BOP de Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007. 
 
Es per tot això, que la regidora de Patrimoni sotasignant proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol�licitar la subvenció nominativa a favor de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, per un import de 100.000 euros, corresponent al Projecte Parc 
Arqueològic de La Roca del Vallès (identificació 76747) dins del programa 337B 
de conservació i restauració de béns culturals del Ministeri de Cultura. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis 
Personals municipals. 
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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  del 
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre 
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels 
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent. 
 
TEMA SOBREVINGUT 
 

14. Modificació de preus públics de les activitats i serveis a les 
isntal�lacions esportives municiapls 

 
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 proposta de Preus públics per a activitats i serveis de les instal.lacions 
esportives cedides per a l’any 2011, presentada per l’empresa Iniciatives de 
Gestió Esportiva, SL, en data, 9/11/10, Reg. Ent. 8215, s’emet el present informe: 
 
Atès que segons la Clàusula Vuitena del Plec de Clàusules del Contracte de 
Gestió de Serveis Públics en Règim de Concessió, que té per objecte la gestió i 
explotació dels equipaments esportius municipals, l’empresa concessionària, 
pot proposar la modificació de preus públics de les activitats i serveis de les 
instal.lacions esportives cedides i ha d’estar  aprovada per la Junta de Govern 
Local. 
 
Atès que segons l’article 23.4 del Contracte de Gestió de Serveis Públics en 
Règim de Concessió que té per objecte la gestió i explotació del servei públic 
del pavelló poliesportiu, la piscina coberta municipal, el camp de futbol de La 
Roca centre, la zona esportiva de Santa Agnès de Malanyanes, i les 
instal�lacions del camp de futbol de La Torreta, l’import inicial de les tarifes dels 
diferents serveis es correspondrà amb el designat per l’adjudicatari a la seva 
proposició, actualitzat d’acord amb lers variacions de l’IPC des de la data 
d’adjudicació del contracte fins a la data de psoada en funcionament de la 
instal�lació. Aquest article també disposa que amb una antelació mínima de 
tres mesos respecte de la data de finalització de cada exercici, l’adjudicatari 
proposarà a la Comissió de Seguiment el règim de tarifes i preus corresponents 
a l’exercici següent, que un cop analitzat, serà traslladada a l’Ajuntament per 
la seva aprovació. L’increment anual de les tarifes serà necessàriament, com a 
màxim, equivalent a la variació de l’IPC (conjunt nacional). En tot cas, les 
tarifes i preus es determinaran en funció del cost real dels serveis, tenint en 
compte les despeses d’explotació a assumir per l’adjudicatari, així com les 
inversions realitzades pel mateix. 
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Atès que la proposta d’augment presentada per l’empresa Iniciatives de 
Gestió Esportiva, SL no supera l’IPC del conjunt nacional.        
 
Vist l’informe del Cap l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, el qual es 
favorable a aquesta modificació de preus. 
 
Atès que l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus 
públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la 
competència per modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord 
amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix 
preus públics  per  a la prestació de serveis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  els imports dels nous preus públics de les activitats i serveis de 
les instal.lacions esportives cedides de l’apartat VI de l’article 4 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus públics per a la prestació de 
serveis o realització d’activitats de competència municipal, d’acord amb el 
detall següent: 
 

CONCEPTE PREU  2011 
QUOTES D’INSCRIPCIÓ   
Infantil ( 5 - 15 anys) 35,20 € 
Adult (16 - 59 anys) 54,50 € 
2on Familiar Adult 42,60 € 
Quota empresa 42,60 € 

 

CONCEPTE PREU  2011 
QUOTES D’INSCRIPCIÓ   
Gent gran (més de 60 anys) 35,20 € 
Familiar 70,75 € 
Entitats i col·lectius 42,60 € 
Pensionistes i discapacitats 35,20 € 
QUOTES MENSUALS   
Infantil ( 5 - 15 anys)  22,50 € 
Adult (16 - 59 anys) 37,00 € 
2on Familiar Adult 28,50 € 
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Quota empresa 28,20 € 
Gent gran (més de 60 anys) 22,75 € 
Familiar 72,50 € 
Entitats i col·lectius 28,50 € 
Pensionistes i discapacitats  22,50 € 
Quota total Adult 39,00 € 
Quota total 2n Familiar 30,60 € 
Quota total Empresa 29,50 € 
Quota total Gent Gran 23,90 € 
Quota total familiar 75,60 € 
CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)   
• No abonats   
Petits de 2 a 5 anys 48,50 € 
Petits de 2 a 5 anys 2 dia  76,50 € 
Petits de 2 a 5 anys 3 dia  104,00 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia 48,50 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia 76,50 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 3 dia  104,00 € 
Grans de 11 a 16 anys 1 dia  42,15 € 
Grans de 11 a 16 anys 2 dia 66,75 € 
Grans de 11 a 16 anys 3 dia 98,20 € 
Adults mes de 17 anys 1 dia 49,50 € 
Adults mes de 17 anys 2 dia  86,65 € 
Adults mes de 17 anys 3 dia  117,50 € 
Curset quinzenal petits (menors de 8 anys) 37,20 € 
Curset quinzenal grans i adults) 31,10 € 
Classes particulars 22,00 € 
Classes particulars Bonus 5 sessions 98,00 € 
Classes particualrs Bonus 10 sessions 196,00 € 

 

CONCEPTE PREU  2011 
CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)   
• Abonats   
Petits de 2 a 5 anys 1 dia 24,30 € 
Petits de 2 a 5 anys 2 dia  38,50 € 
Petits de 2 a 5 anys 3 dia  52,25 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia  24,30 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia  38,50 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 3 dia  52,25 € 
Grans de 11 a 16 anys 1 dia  21,10 € 
Grans de 11 a 16 anys 2 dia  33,10 € 
Grans de 11 a 16 anys 3 dia 49,00 € 
Adults mes de 17 anys 1 dia  24,75 € 
Adults mes de 17 anys 2 dia 43,40 € 
Adults mes de 17 anys 3 dia  58,25 € 
Curset quinzenal petits (menors de 8 anys) 23,25 € 
Curset quinzenal grans i adults  18,55 € 
Classes particulars  18,00 € 
Classes particulars Bonus 5 sessions 81,00 € 
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Classes particulars Bonus 10 sessions 162,00 € 
ENTRADES PUNTUALS   
Infantil ( 5 - 15 anys)  4,90 € 
Gent gran ( més de 60 anys) 4,90 € 
Adult (16 - 59 ) 6,35 € 
Estiu Infantil ( 5 - 15 anys) 4,90 € 
Estiu Gent gran ( més de 60 anys)  4,90 € 
Estiu Adult (16 - 59 )  5,75 € 
Entrada de grups (preu individual) 2,55 € 
Entrada grups entitats municipi i serveis municipals (preu individual) 0,50 € 
ABONAMENTS D’ESTIU   
10 banys infantil fins 15 anys  31,50 € 
10 banys adult a partir de 16 anys 38,05 € 
Abonament mensual infantil ( 0 -15 anys) 36,60 € 
Abonament mensual adult (16 - 59 anys) 55,20 € 
Abonament mensual jubilat ( mes de 60 anys)  36,60 € 
Abonament mensual familiar (parelles amb fills menors 16 anys) 93,50 € 
Abonament de temporada infantil ( 0 -15 anys)  108,00 € 
Abonament de temporada adult (16 - 59 anys) 162,00 € 
Abonament de temporada jubilat ( mes de 60 anys) 108,00 € 
Abonament de temporada familiar (parelles amb fills menors 16 anys) 228,50 € 
ESCOLES   
• Horari lectiu  
Guarderies de 1 a 3 anys 43,65 € 
P-3 P- 4 P-5 37,60 € 
Primària i E.S.O 31,00 € 
• Horari extraescolar  
Extraescolar Guarderies  61,50 € 
Extraescolar P3, P4, P5 51,60 € 
Extraescolar Primària i ESO 43,00 € 

 

CONCEPTE PREU  2011 
ENTRENADOR PERSONAL   
• Abonats   
1 sessió 26,80 € 
5 sessions 120,50 € 
10 sessions 218,00 € 
• No Abonats   
1 sessió  30,00 € 
5 sessions  137,90 € 
10 sessions 240,00 € 

 

CONCEPTE PREU  2011 
LLOGUERS INSTAL ·LACIONS    

CAMP DE FUTBOL   
Resta d'usuaris   
Futbol 11 amb llum 97,50 € 
Futbol 11 sense llum  72,00 € 
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Futbol 7 amb llum 67,00 € 
Futbol 7 sense llum  48,00 € 
PÀDEL   
Abonats   
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)  3,40 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)  4,50 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)  5,60 € 
Llum (1 hora)  3,40 € 
Lloguer de raquetes i pilotes  5,60 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,75 € 
Resta d'usuaris   
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)  6,80 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)  9,10 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)  11,40 € 
Llum (1 hora) 3,40 € 
Lloguer de raquetes i pilotes  5,75 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,75 € 
PISTA POLIESPORTIVA    
Pista sencera (€ /hora)  39,30 € 
PISCINA   
Carril (preu/hora)  57,50 € 
PAVELLÓ   
Resta d’usuaris  
Pista sencera  89,00 € 
1/3 de pista 59,50 € 

 
CONCEPTE PREU  2010 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES - 2 dies/setmana   
Abonats   
Ioga tai-txi i matt pilates en grup (preu trimestral)  60,50 € 
Natació terapèutica (preu trimestral)  54,00 € 
No Abonats  
Ioga tai-txi i matt pilates en grup (preu trimestral)  110,00 € 
Natació terapèutica (preu trimestral) 108,00 € 
Activitat dirigida de sala (preu mensual) 24,50€  
Activitat dirigida d'aigua (preu mensual) 24,50 € 
SERVEIS COMPLEMENTARIS  
Abonats  
Servei Fisioteràpia  33,20 € 
UVA 1 sessió 4,60 € 
UVA bonus 5 sessions  19,50 € 
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral) 215,00 € 
Servei Pàdel individual 1 persona 38,20 € 
Servei Pàdel individual 2 persona 22,00 € 
Servei Pàdel individual 3 persona 19,75 € 
Servei Pàdel individual 4 persona 17,50 € 
Resta d'usuaris  
Servei Fisioteràpia  49,50 € 
UVA 1 sessió  6,60 € 
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UVA bonus 5 sessions 28,20 € 
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral) 248,00 € 
Servei Pàdel individual 1 persona 43,75 € 
Servei Pàdel individual 2 persona 27,50 € 
Servei Pàdel individual 3 persona 25,30 € 
Servei Pàdel individual 4 persona  23,00 € 
ACTIVITATS DIRIGIDES (preus mensuals)  
2 dies setmana activitats especials abonats ** 26,90 € 
2 dies setmana acitivitats especials no abonats ** 40,60 € 
Espinning abonats (10 sessions) 30,25 € 
Espinning no abonats (10 sessions) 42,40 € 
** Dança del ventre, activitats coreografiades infantils  
PILATES  
Abonats sessions amb màquina  
Sessió individual 31,80 € 
Abonament de 5 sessions (individual) 29,30 € 
Abonament de 10 sessions (individual) 27,80 € 
Sessió per a 2 persones + 25,75 € 
Abonament de 5 sessions (2 persones) + 24,25 € 
Abonament 10 sessions (2 persones) + 22,75 € 
No abonats sessions amb màquina  
Sessió individual 36,35 € 
Abonament de 5 sessions (individual) 34,35 € 
Abonament de 10 sessions (individual) 32,30 € 
Sessió per a 2 persones + 28,80 € 
Abonament de 5 sessions (2 persones) + 27,25 € 
Abonament de 10 sessions (2 persones) + 24,75 € 
+ Aquestes tarifes són per persona  
ALTRES  
Festa d'aniversari, preu per nen  8,20 € 
Natació lliure trimestral* 12,00 € 
LLOGUER ENTITATS  
Futbol (preu hora) 50,27 € 
Pavelló (preu hora) 48,66 € 

   *només per abonats amb autorització paterna i nivell alt de natació 

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals 
modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
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TERCER.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com 
el text de les Ordenances modificades. 

QUART-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i al 
Servei d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 19:23, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària     L’alcalde 


