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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinària DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 16 de febrer de 2012. NÚMERO 2012/3. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents 

d’alcalde: 
Sr. Manuel Álvarez Herrera 

  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 16 de febrer de 2012, essent les 18:20 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il�lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els 
tinents d’alcalde,  Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, 
Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol 
Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i Fortuny i la regidora Sra. 
Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors convidats 
expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao i l’Interventor Sr. Antoni López Alonso. 
 
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 SERVEIS CENTRALS 
 
1.- Aprovació acta dia 2 de febrer de 2012 
 
Servei d’Intervenció 
 
2.- Aprovar 2 factures exercici 2011 entrades per registre l'any 2012, per import 
de 11.533,80 €. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
3.- Acceptar la valoració i repartiment de costos proposat per la Diputació de 
Barcelona al respecte de les obres del "projecte d'Urbanització del carrer 
Catalunya, tram comprès entre el c/d'Espronceda i la carretera d'Òrrius" 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
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4.- Aprovació sol�licitud ajuts econòmics a la Diputació de Barcelona del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 2012 
 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 2 de febrer de 2012 
 
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 2 de febrer de 2012, 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. 
 
Servei d’Intervenció 
 

2. Aprovar 2 factures exercici 2011 entrades per registre l'any 2012, 
per import de 11.533,80 €. 

 
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 són factures amb data de 6 d’octubre i 30 desembre de 2011, amb 
registre d’entrada  posterior a la data d’admissió de factures per a la seva 
comptabilització a l’exercici de 2011. 
 
ATÈS que el darrer paràgraf de l’article 20 de les bases d’execució del 
pressupost de 2011 prorrogat per el 2012, estableix que :  
“Quan la despesa hagi estat realitzada en exercici anteriors el procediment 
per aprovar-la serà mitjançant Junta de Govern si hi havia reserva de crèdit en 
el exercici en que es va realitzar. En el cas que no hi hagués cap reserva la 
despesa haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació.” 
 
VISTA la relació de factures presentades relatives a l’exercici 2010 amb el núm. 
F/2011/2, per import de 11.533,80 €. 
 
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 864 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 10.669,80 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
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TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

3. Acceptar la valoració i repartiment de costos proposat per la 
Diputació de Barcelona al respecte de les obres del "projecte 
d'Urbanització del carrer Catalunya, tram comprès entre el 
c/d'Espronceda i la carretera d'Orrius" 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist que en data 24 de novembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament, reunit en 
sessió ordinària, va aprovar definitivament el “projecte d’urbanització del 
carrer Catalunya, tram comprès entre el c/ d’Espronceda i la carretera 
d’Òrrius”, previ informe favorable de la Diputació de Barcelona, com a ens 
local titular de la carretera BV-5001. 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2012 es dóna d’entrada, amb el NGRE 822, 
escrit de la Diputació de Barcelona en el què comuniquen que han procedit, 
des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, a la valoració del cost dels 
elements propis de la calçada de la travessera urbana inclosos en l’esmentat 
projecte. 
 
Vist que el cost total del projecte aprovat és de 850.000,00 euros (IVA inclòs). 
 
Vist que, com a resultat de la valoració realitzada, la Diputació de Barcelona 
proposa el repartiment del cost total del projecte entre ambdues 
administracions.  
 
Vist que la Diputació proposa assumir el 27 per cent del cost total del citat 
projecte, per un import de 228.851,91 euros (IVA inclòs), assumint l’Ajuntament 
el 73% restant, per un import de 621.148,09 euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe favorable del Director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat tant a la 
valoració feta per la Diputació de Barcelona com a l’acceptació de la 
proposta de repartiment formulada.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona demana el vistiplau per escrit de 
l’Ajuntament a la seva proposta com a pas previ a la redacció del conveni 
regulador dels compromisos de cadascuna de les administracions en 
l’actuació esmentada. 
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Atès que s’entèn que ni la valoració ni el repartiment dels costos totals no 
afecten a la subvenció de 450.000,00 euros atorgada per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla de Concertació 2008-2011 de la Xarxa Barcelona 
de Municipis de Qualitat, destinada a aquesta mateixa actuació. 
 
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 760/11 de data 30 de juny de 2011, publicat al 
BOP de Barcelona de 25 de juliol de 2011. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- DONAR el vistiplau a la valoració dels costos proposats per la 
Diputació de Barcelona en relació al “projecte d’urbanització del carrer 
Catalunya, tram comprès entre el c/ d’Espronceda i la carretera d’Òrrius. 
 
SEGON.- DONAR el vistiplau al repartiment dels costos totals del projecte 
proposat per la Diputació de Barcelona, assumint l’Ajuntament el 73% del cost 
total del Preu d’execució per contracte, 621.148,09 euros (IVA inclòs) i la 
Diputació de Barcelona el 27% restant (228.851,91 euros, IVA inclòs) 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat.  
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

4. Aprovació sol�licitud ajuts econòmics a la Diputació de Barcelona 
del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 
2012 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 26 de 
gener de 2012 que aprova les Bases i el catàleg d’activitats 2012 del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i s’obre la convocatòria 
anual per a l’atorgament d’ajuts.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès desenvolupa serveis a les diferents 
Àrees Municipals que s’ajusten a la tipologia d’activitats subvencionables a la 
convocatòria.  
 
Atès que l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa 
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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 (...) 
 
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 760/11 de data 30 de juny de 2011. 
 
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 es proposa l’adopció  dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol�licitar a la Diputació de Barcelona els següents ajuts econòmics: 
 
 

REGIDORIA 
AJUNTAMENT 

ÀMBIT 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
DIPUTACIÓ 

RECURS 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
AJUNTAMENT 
APLICACIÓ 

SOL.LICITUD 
SUBVENCIÓ 
2010 

 
BENESTAR 
SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Prevenció i 
millora de la 

qualitat de vida 
de la infància i 
l’adolescència  

Finançament de 
programes de 
prevenció de 

drogodependèn
cies 

Contraaddic
ció  

8.000 € 

 
BENESTAR 
SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Envelliment 
actiu  

I tu, per què no? 
Foment de les 

tecnologies de la 
informació per a 

la gent gran  

I tu, per què 
no?  

Recurs 
material: 
Ordinadors  

 
BENESTAR 
SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Planificació, 
gestió i sistemes 

d’informació 
dels serveis 

socials 

Supervisió 
d’equips de 

serveis socials 
bàsics 

Supervisió 
professionals 

de l’equip 
de serveis 

socials bàsics 

Recurs 
material 

 
BENESTAR 
SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Planificació, 
gestió i sistemes 

d’informació 
dels serveis 

socials 

Servei 
d’orientació 
jurídica per a 

persones usuàries 
dels serveis socials 

municipals 

Assessorame
nt jurídic 

Recurs 
Material 

 
BENESTAR 
SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Inclusió social i 
lluita contra la 

pobresa 

Finançament de 
programes de 
lluita contra la 

pobresa 

Programa de 
prevenció i 
d’inclusió 

social 

63.600 € 

 
PROMOCIO 

ECONOMICA 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Dinamització 
del teixit 

productiu 
 

Actuacions per a 
la dinamització 
comercial en un 
centre comercial 
urbà 

Vine i 
compra a La 
Roca 

3.300 € 
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PROMOCIO 
ECONOMICA 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Fires locals 
 

Accions de 
foment de fires 
locals 

Fira’t a les 
nostres fies 

9.000 € 

PROMOCIO 
ECONOMICA 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Mercats de 
venda no 
sedentària 

 

Accions de 
foment de 
mercats de 
venda no 
sedentària 

Creixem en 
mercats 

3.000 € 

PROMOCIO 
ECONOMICA DESENVOLUPA

MENT 
ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Mercats de 
venda no 
sedentària 

 

Modernització de 
les estructures i 
de la senyalística 
dels mercats de 
venda no 
sedentària 

Senyalització 
dels mercats 

3.000 € 

 

CULTURA 

AREA DE 
CONEIXEMEN

T I NOVES 
TECNOLOGIES 

Desenvolupame
nt Cultural local 

Foment al 
desenvolupamen
t local 
 

Desenvolupa
ment cultural 
a la Roca 
del Vallès  

 
   60.000 € 

PROMOCIO 
ECONOMICA 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Polítiques de 
mercat de 
treball 

Finançament dels 
Serveis Locals 
d’Ocupació 

Xaloc   12.000 € 

 
PROMOCIO 

ECONOMICA 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Polítiques de 
mercat de 
treball 

Joves i Treball Treballa roc 4.000 € 

PROMOCIO 
ECONOMICA 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Polítiques de 
mercat de 
treball  

Formació a mida 
per adaptar-se a 
les necessitats de 
les empreses 

Forma’t i 
treballa a La 
Roca 

3.500 € 

 
PROMOCIO 

ECONOMICA 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Polítiques de 
teixit productiu 

Polígons 
d’Activitat 
Econòmica 

Polígons 
amb força 

8.000 € 

 

EDUCACIO 

AREA DE 
CONEIXEMEN

T I NOVES 
TECNOLOGIES 

Educació 
permanent 

Funcionament 
d’escoles i serveis 
municipals de 
música i arts 

Consolidació 
escola de 
música 

35.000 € 

 

EDUCACIO 

AREA DE 
CONEIXEMEN

T I NOVES 
TECNOLOGIES 

Acompanyame
nt a l’escolaritat 

Desenvolupamen
t de projectes de 
prevenció del 
fracàs escolar 

Projecte 
preventiu del 
fracàs 
escolar 

4.250 € 

 

ESPORTS 
DESENVOLUPA

MENT 
ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Esdeveniments 
esportius de 

caràcter puntual i 
de participació 

oberta 

6è Cros 
Comarcal 

Escolar de la 
Roca del 

Vallès 

3.000 € 
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ESPORTS 

17 a Marxa 
de la Creu 

de la Torreta 
+ 4ta. Milla 

Infantil 

3.000 € 

 
 
 

ESPORTS 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Organització de 
la Festa de 

l’Esport 

Festa de 
l’Esport 

Roquerol 
2.000 € 

 
ESPORTS Activitats 

esportives 
per a adults 

14.000 € 

 
 

ESPORTS 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Activitats 
d’esport, salut i 
qualitat de vida Programa 

PAFES 
d’esport i 

salut - ioga 

4.500 € 

 

ESPORTS DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Esport, educació i 
valors 

Casals 
d’Estiu 

41.022 € 

 

 

ESPORTS 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Esport per 
prevenir el risc 

d’exclusió 

Beques des 
de Serveis 

Socials 
3.000 € 

 
IGUALTAT I 

CIUTADANIA 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Igualtat de 
Gènere  

Finançament per 
a polítiques locals 
d'igualtat de 
dones i homes 

Programa de 
Suport a la 
Dona  

6.000 € 

 

JOVENTUT 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Polítiques locals 
de joventut 

Finançament de 
plans locals de 
joventut  
o programes 
d'activitats 

Desenvolupa
ment de 
plans  
locals de 
joventut o 
programes 
d'activitats 
(Espais 
Joves) 

15.000 € 

 

 

JOVENTUT 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Polítiques locals 
de joventut 

Punts 
d'informació i 
dinamització 
juvenil als  

Punts 
d'informació 
i 
dinamització 

10.000 € 
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als centres 
d'educació 
secundària 
(PIDCES) 

juvenil als 
centres 
d'educació 
secundària 
(PIDCES) 

 

SOLIDARITAT AREA DE 
PRESIDENCIA 

Polítiques locals 
de cooperació 
al 
desenvolupame
nt 

Accions puntuals 
de sensibilització 

Setmana de 
la Solidaritat 

2.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Animals de 
companyia  

Activitats 
relacionades 

amb els animals 
de companyia 
(gossos i gats) 

Programa 
Municipal 

d’Animals de 
Companyia 

35.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Polítiques locals 
de salut pública 

Projectes i 
activitats de 

promoció de la 
salut 

Programa 
PAFES 

14.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

Polítiques locals 
de salut pública 

Projectes i 
Activitats en 
matèria de 

sanitat ambiental 

Activitats 
sanitat 

ambiental 
(rates, 

plagues, 
legionel�la) 

10.000 € 

 

TURISME 

 

DESENVOLUPA
MENT 

ECONÒMIC I 
OCUPACIÓ 

Polítiques locals 
de turisme  

Desenvolupamen
t i promoció 
turística del 

territori 

Ruta 
prehistòrica 

30.000 € 

 
 
SEGON.- Trametre aquest acord a L’Àrea de Govern Local de la Diputació de 
Barcelona.  
 
TERCER.- Realitzar la sol�licitud individualitzada d’ajut econòmic a cadascuna 
de les Àrees de la Diputació de Barcelona 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
la signatura dels documents que es derivin d’aquest acord.” 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió 
essent les 19:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en 
dono fe 
 

Vist i plau   
La secretària.     L’alcalde 
 
 


