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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL DIA 19 de gener de 2012. NÚMERO 2012/1. 
 
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 19 de gener de 2012, essent les 18:30 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 Antoni Lopez 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 29 de desembre de 2011 
 
2.- Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment, 
conservació i neteja de les zones enjardinades del municipi de la Roca del 
Vallès 
 
3.- Donar compte de la relació de factures d'import 184.378,82 € per aprovar 
per Junta de Govern. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
4.- Exp. Obres 11/11 a nom de David Enrique Alonso per a obres de construcció 
d'un habitatge unifamiliar al C/ Puigraciós 4 
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5.- Modificació Llicènecia d'obres 5/17 a nom de Construser SL Ptge les Vinyes 
44 
 
6.- Modificació Llicència d'obres 25/06 a nom de Xavier Gallego García c/ 
Cadi 17 
 
7.- om 40/09 a nom de JOSÉ MARTÍN ROSA, tancament d'un terreny en sòl no 
urbanitzable, pol 16 finca 28  
 
8.- om 58/2009 a nom de MARIO JORODOVICH HEREDIA, pel projecte de 
millora agrícola de la finca Can Maynou 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
9.- Aprovació Conveni de Cooperació Interadminsitrativa entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de La Roca del Vallès en matèria 
de serveis socials 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 
1. Aprovació acta dia 29 de desembre 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 29 de desembre 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. 
 
 
2. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació del servei de 
manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades del 
municipi de la Roca del Vallès 

 
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 novembre de 2011 l’Enginyer municipal ha formulat informe en 
el que considera necessari iniciar els tràmits necessaris per a la nova 
contractació del servei de jardineria. 
 
L’import màxim fixat per la present contractació és de 141.864,41 euros per una 
anualitat, exclòs l’IVA, amb una durada prevista de quatre (4) anys, 
prorrogable  per un màxim de dos anys, essent doncs el valor estimat del 
contracte de 851.186,46 euros. 
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L’Ajuntament de La Roca del Vallès està amb pressupost prorrogat, en els 
termes previstos a l’article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En aquest 
sentit, l’import total dels recursos ordinaris ascendeix a 10.280.459,84 euros, 
quedant fixat el seu llindar del 10 % en 1.028.045,98 euros.  
 
Pel que respecta al servei que es pretén contractar, el Pressupost municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2011, en situació de pròrroga 
reglamentària per al vigent exercici de l’any 2012, en els termes previstos a 
l’article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, incorpora l’aplicació 
pressupostària codificada número 06 171 22715 (Jardineria municipal) amb 
crèdit suficient per suportar la despesa estimada de l’any 2012 realitzant-se, en 
conseqüència, la corresponent reserva de crèdit. 
 
Finalment, manifestar que en l’aprovació del Pressupost municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2012, s’haurà de dotar de crèdit 
suficient per donar compliment a les obligacions que comporten l’aprovació 
d’aquest expedient de contractació. 
 
La Secretària i l’Interventor han emès informe, respecte l’adequació dels plecs 
de clàusules administratives particulars a la legislació vigent sobre contractació 
del sector públic així com respecte de la previsió d’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos municipals que corresponguin.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que 
estableix la Disposició Addicional Segona i als articles 10, 109, 138, 142 i 
concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, de  
conformitat amb la Disposició addicional segona del RDL 3/2011 i la Resolució 
d’Alcaldia núm. 760, de 30 de juny de 2011, de delegació de competències a 
la Junta de Govern Local.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
 
Primer.- INICIAR i APROVAR l'expedient de contractació del servei de 
manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades del municipi de 
la Roca del Vallès, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del 
contracte de fins a 141.864,41 euros anuals, IVA no inclòs, i quatre anys de 
durada. 
  
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest servei, 
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per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i 
sotmès a regulació harmonitzada. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a 
l’anualitat 2012, a càrrec de la partida 06 171 22715 per import de 141.864,41 
euros IVA no inclòs.  
 
No obstant, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions 
derivades del contracte als exercicis posteriors. 
 
Quart.- CONVOCAR licitació, per procediment obert, tramitació ordinària, 
sotmès a regulació harmonitzada per a l'adjudicació del contracte a què fa 
referència aquesta proposta, i, a aquests efectes, PUBLICAR l’anunci de la 
licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de 
l’Estat, al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant municipal 
(www.laroca.cat) perquè en el termini de quaranta dies comptats des de la 
data d’enviament de l’anunci del contracte a la Comissió Europea perquè els 
interessats puguin presentar les proposicions que considerin pertinents. 
 
Cinquè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i al servei  
municipal corresponent. 
 

3. Donar compte de la relació de factures d'import 184.378,82 € per 
aprovar per Junta de Govern. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de 
les obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2011,   correspon a l’Alcalde autoritzar , entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 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, 
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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/2011/26, per un import 
de 184.378,82  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 78.849,82 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 105.528,83 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. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
4. Exp. Obres 11/11 a nom de David Enrique Alonso per a obres de 
construcció d'un habitatge unifamiliar al C/ Puigraciós 4 

 
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 22 de juliol de 2011 amb 
NRGE 5284 i posterior rectificació de data 27 de desembre de 2011, amb NRGE 
8175, formulada per David Enrique Alonso,  per a realitzar obres consistents en 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Puiggraciós 4, 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. 
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Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecta 
Municipal en data 9 de gener de 2012, 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 760 de data 30 
de juny de 2011, 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. David Enrique Alonso, per a 
realitzar obres consistents en construcció d’un habitatge unifamiliar aÏllat al C/ 
Puiggraciós 4, 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 4826,03 
euros. 
 
TERCER..- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 

Habitatge
Superfície 119,00            m2
Coeficient 0,50                
Mòdul 1940,48 €/m2
Obra parcial
Pressupost 115.458,56     €

subtotal 115.458,56     €
Impost 3,04% 3.509,94         €

TaxaLlicència 310,50            €
TOTAL 3.820,44        €

 
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 1.601,81 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. 
 
QUART.- Condicions de llicència: 
 



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 

 

 7 

• Cal fer front al cost econòmic del desplaçament de la farola existent 
actualment a la via pública davant la porta d’accés rodat a la 
parcel�la. Per tant cal tramitar la petició a l’Àrea de Serveis d’aquest 
Ajuntament per a la valoració econòmica i el posterior trasllat de la 
farola afectada pel projecte per l’empresa concessionària. 

 
• Caldrà d’acreditar davant de l’Ajuntament haver signant amb un gestor 

autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus, on ha de constar el codi del 
gestor i el domicili de l’obra. 

 
• La connexió a la xarxa de clavegueram existent es realitzarà amb les 

següents condicions: 
1. L’escomesa de l’edificació a la xarxa de clavegueram ha de ser 
com a mínim de Ø 25-30 cm i sempre inferior al Ø del clavegueram 
receptor. 
2. El pendent de l’escomesa no serà menor a 0,03. 
3. L’eix de l’escomesa en la connexió ha de formar un angle amb 
l’eix del clavegueram de 45º aproximadament per majors facilitats 
hidràuliques. 
4. El traçat ha de ser el més continu possible, és a dir, amb pendent 
únic. 
5. Les escomeses han de tenir juntes totalment estanques i el 
material de construcció ha de ser anàleg al del clavegueram 
receptor. 

 
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.  
 
5. Modificació Llicènecia d'obres 5/17 a nom de Construser SL Ptge 
les Vinyes 44 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vistes les sol.licituds de dates 2/08/11 NGRE 5484, 20/10/11 NGRE 6818 i 25/10/11 
NGRE 6933, formulada per Construser S.L., per a modificacions de la llicència 
d’obres 17/05 de construcció d’un habitatge al Pstge de les Vinyes 44. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 20 de desembre de 
2011, el qual diu en la seva literalitat: 
 
“L’expedient d’obres 17/05 va ser objecte de llicència d’obres majors per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar en el sector SPR-3, en data 26 de maig 
de 2005. 
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El punt cinquè de l’acord de la Junta de Govern establia que abans de l’inici 
de les obres caldria aportar el projecte executiu i obtenir la seva aprovació per 
part de l’Ajuntament. 
 
Realitzada visita d’inspecció en data 25/05/06, es va comprovar que s’estaven 
executant obres no ajustades a la llicència municipal. En concret el mur al C/ 
Roures no correspon al mur projectat, restant fora de normativa.  
 
En data 04/07/06 amb N.R.E.5511 es presenta un escrit d’al�legació per part del 
Sr. Lecina, on es demana la possibilitat de continuació dels treballs de 
construcció a l’edificació principal per un tema de calendari de finalització 
d’obra, mantenint-se la paralització de les obres del mur al C/ Roures, inclosa 
la construcció auxiliar de piscina. 
 
En data 12/07/06 s’autoritza la continuació de les obres, limitant la paralització 
de les obres a les corresponents al mur de tancament i la piscina, procedint a 
l’aixecament d’aquestes per a l’edificació principal.  
 
En data 30/10/06 amb N.R.E.8555 es presenta el projecte de legalització del 
mur per tal de procedir a l’aixecament de la suspensió de les obres. Aquest és 
informat desfavorablement en data 25/01/07 i es notifica en data 09/02/07 al 
tècnic director de les obres la suspensió provisional i immediata de la totalitat 
de les obres (construcció principal, mur i piscina). 
 
En data 21/02/07 amb NRE 1588 es presenta projecte executiu. Es remet 
requeriment per part de l’ajuntament en data 26/02/07, en el qual es reclama 
la presentació del certificat tècnic redactor del projecte on quedin reflectits els 
canvis del projecte executiu respecte del bàsic amb llicència atorgada. 
 
En data 07/03/07 es ratifica la suspensió de les obres i es requereix al promotor i 
tècnics intervinents per tal que ajustin les obres a la legalitat. 
 
En data 28/03/07 i NRE 3082 es presenta certificat de modificacions, en el qual 
només consten canvis de distribució interior en planta soterrani i planta baixa, i 
reducció de terrassa i desaparició del porxo en la planta primera. 
Un cop consultats els plànols del Projecte Executiu presentat (03 Planta 
Soterrani, 04 Planta Baixa i 05 Planta Primera) es constata que són idèntics als 
presentats en el Projecte Bàsic amb llicència atorgada i no concorden amb 
certificat de canvis presentat pel tècnic redactor de data 28/03/07 i NRE 3082. 
 
En data 23/07/07 es dicta ordre d’execució en el marc de l’expedient de 
protecció de la legalitat urbanística 03/07, en el qual es paralitza la totalitat de 
l’obra major 17/05 fins que no es restauri la realitat física alterada del mur 
realitzat sense llicència, que ha d’ajustar-se a la llicència de l’expedient 17/05 i 
al resultat de la proposta de legalització presentada i que finalment resolgui 
aquest ajuntament. 
 



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 

 

 9 

En data 05/03/08 es sol�licita prorroga de la llicència d’obres de 18 mesos per a 
la finalització de les obres, atorgada per resolució d’alcaldia en data 02/04/08 
 
A finals de l’any 2010 es mantenen diverses reunions amb l’arquitecte director 
de les obres, Sr. Daniel Lecina (26/06/06, 25/01/11 i 08/03/11) i correspondència 
via mail per tal de concretar una solució per a la legalització del mur objecte 
de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 03/07 (incoat en data 
29/01/07 i amb ordre d’execució de data 23/07/07). 
 
Es presenta la proposta definitiva de legalització de mur al C/ Roures en data 
09/03/11, amb N.R.E. 1769. S’informa favorablement a la proposta de 
legalització del mur presentat en la documentació adjunta a l’expedient amb 
la condició que es presenti actualització del Projecte Executiu d’acord amb la 
nova proposta, acompanyada d’un certificat tècnic en la que es relacionin la 
totalitat de les modificacions introduïdes respecte al projecte original aprovat, 
per tal de procedir a la seva aprovació i donar compliment al punt cinquè de 
l’acord de la Junta de Govern de concessió de llicència. 

 
Amb  NRE 5484 i data 02/08/11 es presenta actualització del projecte executiu 
referent a la modificació dels plànols 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14, 
conforme a la realitat executada. El  certificat tècnic en la que es relaciona la 
totalitat de les modificacions introduïdes respecte al projecte original aprovat 
s’aporta en data 25/10/1 i els plànols as built en data 20/10/11 (coincidents 
amb el projecte executiu modificat aportat).  
 
S’informa favorablement a les modificacions executades segons projecte 
executiu modificat i plànols as built, amb la condició que a sala ampliada de 
la planta soterrani no es podrà destinar a ús d’habitatge ni la de locals d’us 
permanent de persones, d’acord amb l’article 16 del Pla Parcial.” 
 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/10, de 3 
d’agost, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
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 760 
de data 30 de juny de 2011, 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.- Aprovar les modificació  descrites a l’informe tècnic emès per 
l’arquitecta en data 20 de desembre de 2011, de la construcció d’un 
habitatge unifamiliar al Ptge de les Vinyes 44. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Taxa llicència     310,50 €   
 
Total    310,50 € 
 
TERCER.- La sala ampliada de la planta soterrani no es podrà destinar a ús 
d’habitatge ni la de locals d’us permanent de persones d’acord amb l’article 
16 del Pla Parcial. 
 

6. Modificació Llicència d'obres 25/06 a nom de Xavier Gallego García c/ Cadi 
17 

 
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 2-12-2011 número de registre d’entrada 7717/11, 
formulada per Xavier Gallego García, per a modificacions de la llicència 
d’obres 25/06 de construcció d’un habitatge al c/ Cadí 17, consistent en els 
següents aspectes:  

 
1. No execució de la pèrgola exterior contemplada en projecte 
aprovat. 
2. Modificació de la superfície de la Planta Soterrani. 
3. Modificació de la situació de la Planta Baixa (sostre de planta 
soterrani a més d’un metre respecte el terreny definitiu), i conseqüent 
modificació de l’ARM. 
4. Modificació de la distribució interior. 
5. Modificació de la topografia definitiva i construcció d’un mur de 
rocalla  entre les dues plataformes del pati exterior. 

 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/10, de 3 
d’agost, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a 
l’expedient en data 27/12/11  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 760 
de data 30 de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei 
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Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació abans descrites de la llicència d’obres 25/06, 
de construcció d’un habitatge unifamiliar al C/ Cadí 17. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 

Ampliació 
Superfície 59,22              m2
Coeficient 0,50                
Mòdul 1940,48 €/m2
Pressupost 57.457,61       €

subtotal 57.457,61       €
Impost 3,04% 1.746,71         €

TOTAL 1.746,71        €
 
Taxa llicència     310,50 €   
 
Total    2057,21 € 
 
 
7. om 40/09 a nom de JOSÉ MARTÍN ROSA, tancament d'un terreny 
en sòl no urbanitzable, pol 16 finca 28  

 
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 menors de data 13 de març de 2009 
NGRE 2173, formulada pel Sr. JOSÉ MARTÍN ROSA, per la construcció d’una 
tanca en un terreny en sòl no urbanitzable, construcció de caseta per 
bombament d’aigua i instal�lació de pou al polígon 16 finca 28 del vigent 
cadastre de rústega, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vista la documentació obrant en l’expedient en relació a la tramitació de la 
sol�licitud, a la qual ens remetem en la seva integritat.  
 
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. 
 
Vist que en data 03/11/11 l’Arquitecte Tècnic Municipal emet un informe 
favorable a l’atorgament de llicència als actes d’edificació sol�licitats, no 
obstant condiciona la llicència als següents punts que s’esmenten:  
 



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 

a) S’ha de presentar certificació acreditativa de la no existència de creosota 
en els pilars de suport de la tanca. 
 
En el cas de que els pilars de suport de la tanca en tinguessin, segons criteri del 
tècnic municipal, per tal de complimentar allò establert al punt 3 de la taula 
de l’annex de l’ordre PRE/2666/2002 de 25 d’octubre sobre la fusta tractada 
amb creosota caldrà procedir a la substitució d’aquests suports ja instal�lats 
sense llicència, per bigues de fusta sense aquest component. 
 
b) La tanca proposada al projecte s’haurà d’ajustar a les determinacions 
establertes als articles 13 i 14 de la vigent ordenança reguladora de l’ocupació 
de terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable (àmbit EIN). 
 
Cal referir entre altres extrems que el tancament de finques amb filat està 
sotmès a les següents condicions tècniques: 
 
- Únicament seran admeses les tanques amb una alçada màxima d’1,10 
metres i de filat ecològic. Aquestes es defineixen per disposar d’una malla 
nusada de forma rectangular,  amb distàncies entre filferros horitzontals 
variables, amb una major distància en les parts inferiors per permetre el pas de 
micromamífers (30 cm entre un i altre), a la banda de sota i una menor 
distància en les parts superiors per permetre el pas de l’ornitofauna (15 cm 
entre un i altre). 
 
- La cromatologia de la tanca haurà d’ésser tal que s’asseguri el mínim 
impacte visual. S’aconsellen coloracions marronoses i verdoses. 
 
- Les dimensions de la secció dels pilars  no tindran una secció superior a 20 x 20 
cm. 
 
c) La base de la tanca podrà anar fixada directament a terra i enterrada, 
sempre i quan no dificulti el pas de fauna i alhora es garanteixi una 
permanència de les tanques. En aquest cas al tractar-se d’una finca superior a 
una Ha de conformitat amb allò establert a l’article 16 de la ordenança 
reguladora de tanques de la zona s’hauran de deixar cada cinquanta metres 

lineals de tanca, forats arran de terra amb un mínim de 1,4 m
2 
de superfície útil i 

amplada o alçada mínima de setanta centímetres, per al pas lliure de la 
fauna. 
 
Cal adjuntar plànol  topogràfic a escala  1/100 1/200 on sigui interpretable la 
ubicació de la previsió de les zones de pas de fauna de conformitat amb allò 
establert a l’article 16 de la ordenança de tanques. 
 
En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les 
característiques pròpies de les tanques urbanes. 
 
d) Serà d’aplicació allò establert a l’article 51 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme. Aquest article diu que els materials, els sistemes constructius, el 
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volum i la tipologia aparent del es edificacions en sòl no urbanitzable han 
d’ésser els propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats.  
 
e) L’àmbit del tancament objecte de la sol�licitud, contempla la existència 
d’un camí, que no es troba inclòs dins el vigent catàleg de camins públics de 
La Roca del Vallès aprovat, que travessa la finca sentit sud-est.  
 
Atenent l’al�legació presentada en la tramitació de l’expedient per part d’una 
propietat veïna, el tècnic municipal desconeix la situació jurídica privada 
d’aquest camí. En data 06/07/10 el Secretari accidental va informar que eren 
aplicables els criteris generals de la normativa sobre tanques de l’àmbit del 
Parc Serralada Litoral (EIN) però que no era aplicable al peu de la lletra atès 
que la finca no està ubicada dins d’aquest àmbit de protecció de l’espai 
natural. Per tant, es considera adient informar que en el cas que el pas en 
qüestió (o tots aquells que existeixin) sigui una servitud, o sigui un pas privat el 
promotor de l’obra s’ajusti a allò establert en els articles 5, 6 i 7 de l’Ordenança 
reguladora de l’ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no 
urbanitzable dins de l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral que a continuació 
es transcriuen:  
 
Article 5. Camins de servitud  
En el cas que els camins no siguin d’ús públic sinó de servitud, és necessari 
l’acord de tots els titulars que fan ús d’aquest camí per tal de realitzar un 
tancament d’un terreny que afecti un tram del camí. Qualsevol tanca ha de 
disposar, sempre que trobi un camí o creuament de camins o accés o pas 
exterior, d’un sistema de porta que permeti, amb els mitjans habituals dels 
bombers, serveis d’emergència i vigilància del parc, ser oberts amb facilitat a fi 
de que puguin desenvolupar la seva tasca sense impediments.  
 
Article 6. Camins privats  
En el cas que els camins siguin privats, es poden tancar si es realitza el 
tancament amb un sistema de porta que permeti, amb els mitjans habituals 
dels bombers, serveis d’emergència i vigilància del parc, ser oberts amb 
facilitat a fi de que puguin desenvolupar la seva tasca sense impediments.  
 
Article 7. Cruïlles de camins  
Les tanques s’han d’instal�lar de forma que en les cruïlles de camins no dificultin 
el moviment dels vehicles d’extinció d’incendis, serveis d’emergència i serveis 
de vigilància del parc.  
 
f) Qualsevol tanca haurà de disposar, sempre que trobi un camí o creuament 
de camins o accés o pas exterior, d’un sistema de portes que permetin, amb 
els mitjans habituals dels bombers, serveis d’emergència i vigilància del Parc, 
ser oberts amb facilitat a fi de que puguin desenvolupar la seva tasca sense 
impediments. 
 
En el cas que els camins siguin privats, es podran tancar sempre que es realitzi 
mitjançant un sistema de porta que permeti, amb els mitjans habituals dels 
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bombers, serveis d’emergència i vigilància del parc, ser oberts amb facilitat a fi 
de que puguin desenvolupar la seva tasca sense impediments. 
 
Tal i com s’extreu de la documentació presentada les portes proposades 
hauran de ser lleugera oberta i sense filat. Les portes a implantar al camí 
hauran de disposar d’una alçada igual o inferior al 1,10 m. contemplat al 
tancament . 
 
g) Una vegada realitzada l’obra el promotor ha de justificar documentalment 
en un termini no superior a 2 mesos l’activitat forestal i de conreu d’arbrat que 
justifica l’obra proposada. 
 
Vist que durant la tramitació de l’expedient s’ha presentat una al�legació en 
relació a l’atorgament de la llicència amb NRGE 2040/11 en data 21/03/11, 
que ha estat informada pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 16/11/11, 
desestimant l’al�legació atenent que l’assumpte és de caràcter particular i 
l’Ajuntament no té competència per solventar conflictes entre propietats, i que 
s’ha notificat als interessats el contingut de l’informe mencionat.  
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, 
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de 
data 30 de juny de 2011, 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.- DESESTIMAR l’al�legació presentada amb NRGE 2040/11 en data 
21/03/11 atenent l’informe de data 16/11/11, ja notificat en data 30/12/11, al 
qual ens remetem. 
 
SEGON.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, al Sr. JOSÉ MARTÍN ROSA, per la 
construcció d’una tanca en un terreny en sòl no urbanitzable, construcció de 
caseta per bombament d’aigua i instal�lació de pou al polígon 16 finca 28 del 
vigent cadastre de rústega, dins d’aquest terme municipal. 
 
TERCER.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Pressupost 15.750,00€ 
 
ICIO............................478,80 € 
Taxa............................194,07 € 
 
TOTAL 672,87 € 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
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davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 150 €  
 
CINQUÈ.- La present llicència té les següents condicions atenent els 
informes emesos:  
 
a) S’ha de presentar certificació acreditativa de la no existència de 
creosota en els pilars de suport de la tanca. 

 
En el cas de que els pilars de suport de la tanca en tinguessin, segons criteri del 
tècnic municipal, per tal de complimentar allò establert al punt 3 de la taula 
de l’annex de l’ordre PRE/2666/2002 de 25 d’octubre sobre la fusta tractada 
amb creosota caldrà procedir a la substitució d’aquests suports ja instal�lats 
sense llicència, per bigues de fusta sense aquest component. 
 
b) La tanca proposada al projecte s’haurà d’ajustar a les determinacions establertes 
als articles 13 i 14 de la vigent ordenança reguladora de l’ocupació de terrenys 
mitjançant tanques en sòl no urbanitzable (àmbit EIN). 
 
Cal referir entre altres extrems que el tancament de finques amb filat està sotmès a les 
següents condicions tècniques: 
 
- Únicament seran admeses les tanques amb una alçada màxima d’1,10 metres i de 
filat ecològic. Aquestes es defineixen per disposar d’una malla nusada de forma 
rectangular,  amb distàncies entre filferros horitzontals variables, amb una major 
distància en les parts inferiors per permetre el pas de micromamífers (30 cm entre un i 
altre), a la banda de sota i una menor distància en les parts superiors per permetre el 
pas de l’ornitofauna (15 cm entre un i altre). 

 
- La cromatologia de la tanca haurà d’ésser tal que s’asseguri el mínim 
impacte visual. S’aconsellen coloracions marronoses i verdoses. 
 
- Les dimensions de la secció dels pilars  no tindran una secció superior a 
20 x 20 cm. 
 
c) La base de la tanca podrà anar fixada directament a terra i 
enterrada, sempre i quan no dificulti el pas de fauna i alhora es 
garanteixi una permanència de les tanques. En aquest cas al tractar-se 
d’una finca superior a una Ha de conformitat amb allò establert a 
l’article 16 de la ordenança reguladora de tanques de la zona s’hauran 
de deixar cada cinquanta metres lineals de tanca, forats arran de terra 

amb un mínim de 1,4 m
2 

de superfície útil i amplada o alçada mínima 
de setanta centímetres, per al pas lliure de la fauna. 
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Cal adjuntar plànol  topogràfic a escala  1/100 1/200 on sigui 
interpretable la ubicació de la previsió de les zones de pas de fauna de 
conformitat amb allò establert a l’article 16 de la ordenança de 
tanques. 
 
En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin 
les característiques pròpies de les tanques urbanes. 
 
d) Serà d’aplicació allò establert a l’article 51 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme. Aquest article diu que els materials, els sistemes 
constructius, el volum i la tipologia aparent del es edificacions en sòl no 
urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial on siguin 
emplaçats.  
 
e) L’àmbit del tancament objecte de la sol�licitud, contempla la 
existència d’un camí, que no es troba inclòs dins el vigent catàleg de 
camins públics de La Roca del Vallès aprovat, que travessa la finca 
sentit sud-est.  
 
Atenent l’al�legació presentada en la tramitació de l’expedient per part 
d’una propietat veïna, el tècnic municipal desconeix la situació jurídica 
privada d’aquest camí. En data 06/07/10 el Secretari accidental va 
informar que eren aplicables els criteris generals de la normativa sobre 
tanques de l’àmbit del Parc Serralada Litoral (EIN) però que no era 
aplicable al peu de la lletra atès que la finca no està ubicada dins 
d’aquest àmbit de protecció de l’espai natural. Per tant, es considera 
adient informar que en el cas que el pas en qüestió (o tots aquells que 
existeixin) sigui una servitud, o sigui un pas privat el promotor de l’obra 
s’ajusti a allò establert en els articles 5, 6 i 7 de l’Ordenança reguladora 
de l’ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable 
dins de l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral que a continuació es 
transcriuen:  
 
Article 5. Camins de servitud  
En el cas que els camins no siguin d’ús públic sinó de servitud, és necessari l’acord de 
tots els titulars que fan ús d’aquest camí per tal de realitzar un tancament d’un terreny 
que afecti un tram del camí. Qualsevol tanca ha de disposar, sempre que trobi un 
camí o creuament de camins o accés o pas exterior, d’un sistema de porta que 
permeti, amb els mitjans habituals dels bombers, serveis d’emergència i vigilància del 
parc, ser oberts amb facilitat a fi de que puguin desenvolupar la seva tasca sense 
impediments.  
 
Article 6. Camins privats  
En el cas que els camins siguin privats, es poden tancar si es realitza el tancament amb 
un sistema de porta que permeti, amb els mitjans habituals dels bombers, serveis 
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d’emergència i vigilància del parc, ser oberts amb facilitat a fi de que puguin 
desenvolupar la seva tasca sense impediments.  
 
Article 7. Cruïlles de camins  
Les tanques s’han d’instal�lar de forma que en les cruïlles de camins no dificultin el 
moviment dels vehicles d’extinció d’incendis, serveis d’emergència i serveis de 
vigilància del parc.  

 
f) Qualsevol tanca haurà de disposar, sempre que trobi un camí o 
creuament de camins o accés o pas exterior, d’un sistema de portes 
que permetin, amb els mitjans habituals dels bombers, serveis 
d’emergència i vigilància del Parc, ser oberts amb facilitat a fi de que 
puguin desenvolupar la seva tasca sense impediments. 
 
En el cas que els camins siguin privats, es podran tancar sempre que es 
realitzi mitjançant un sistema de porta que permeti, amb els mitjans 
habituals dels bombers, serveis d’emergència i vigilància del parc, ser 
oberts amb facilitat a fi de que puguin desenvolupar la seva tasca sense 
impediments. 
 
Tal i com s’extreu de la documentació presentada les portes 
proposades hauran de ser lleugera oberta i sense filat. Les portes a 
implantar al camí hauran de disposar d’una alçada igual o inferior al 
1,10 m. contemplat al tancament . 
 
g) Una vegada realitzada l’obra el promotor ha de justificar 
documentalment en un termini no superior a 2 mesos l’activitat forestal i 
de conreu d’arbrat que justifica l’obra proposada. 
 
SISÈ.- Si hi hagués modificacions a l’obra, aquestes no han de 
transgredir les condicions de la llicència atorgada. Les modificacions de 
llicència que es puguin produir al llarg de l’obra estan subjectes a 
prèvia autorització de l’Ajuntament. 
 
SETÈ.- Notificar als interessats en l’expedient.  
 
 
8. om 58/2009 a nom de MARIO JORODOVICH HEREDIA, pel projecte 
de millora agrícola de la finca Can Maynou 

 
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 menors de data 16 d’abril de 2009 NGRE 
3026, formulada pel Sr. MARIO JORODOVICH HEREDIA, per les obres de millora 
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agrícola a la finca de Can Maynou, parcel�la 54, A, B i C del polígon 4, 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’arquitecte tècnic 
municipal en data 22 de novembre de 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 760 de data 30 
de juny de 2011, 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. MARIO JORODOVICH HEREDIA, per 
les obres de millora agrícola a la finca de Can Maynou, parcel�la 54, A, B i C 
del polígon 4, dins d’aquest terme municipal. 
  
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
ICIO 31.639,50 € 
Taxa 600,07 € 
 
TOTAL 32.239,50 € 
 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició 
dels camins o vials d’us i domini públic que es puguin veure afectats per l’obra 
de milllora de finca agrícola.  
Estimació garantia- 20.000€ 
Aquesta fiança serà retornada una vegada certificada l’obra prèvia i 
inspeccionada pels serveis tècnics municipals sobre idoneïtat de l’estat dels 
serveis d’urbanització afectats per les obres. 
 
QUART.- Caldrà tenir en compte les següents consideracions:  
 
1-S’ha de presentar full d’assumeix del director de les obres i del coordinador 
de seguretat en fase d’execució de les obres. 
 
2.- Amb caràcter previ al inici de l’obra caldrà presentar proposta 
consensuada amb la policia local relativa  a les circulacions dels camions  per 
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accedir a l’obra per camins d’us públic que no afectin, o en seu cas afecti 
mínimament, a la trama urbana. 
Respecte als vials i circulació de vehicles i camions es tindrà que disposar de la 
preceptiva senyalització, tant a l’àmbit de l’obra com als camins d’itinerari de 
circulació proposat i s’haurà de limitar la velocitat de circulació de vehicles de 
conformitat a la reglamentació vigent. 
Caldrà regar o ruixar per aspersió els camins de forma periòdica per tal d’evitar 
o minimitzar l’aixecament de pols als camins. 
S’ha de disposar de la preceptiva senyalització a la zona d’accés i sortida de 
l’obra i de la limitació de velocitat màxima dels vehicles.   
S’haurà de mantenir l’estat dels camins afectats per les obres en un correcte 
estat de conservació que permeti la circulació pels mateixos sense dificultats.  
 
3.- L’accés i circulació dels vehicles s’hauran d’ajustar a allò regulat per la Llei  
9/1995, de  regulació de l’accés motoritzat al medi natural de 27 de juliol. 
 
4- Les actuacions a dur a terme s’hauran d’ajustar a allò establert a l’informe 
emès per part de la Oficina de Gestió Ambiental Unificada  del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb registre de 
sortida  00794S  940/2011 de data 23 de març del 2011 que estableix  el 
següent: 
- Es respectaran les servituds de pas de rec i desguassos existents. 
- El pendent màxim final dels camps no superaran al 9%. 
- Els paraments verticals de contenció definits en funció de la finalitat 
d’aprofitament agrícola, pastura o bosc en cap dels costats superarà els 3 m 
d’alçada total. 
- La capa superior final del sòl (50 cm) ha d’estar formada per terra vegetal, 
amb    menys del 35 % d’elements grossos, que no podran superar els 7,5 cm. 
Per sota la  capa d’1 m. es podrà admetre terres amb pedres d’un diàmetre 
màxim de 120 cm.  
- El volum global de terres a aportar serà de 105.465 m3. 
- El pla d’execució de l’obra segons projecte ha de tenir com a màxim una 
durada de dos anys . 
- Si la millora a realitzar afectes la llera pública o la zona de policia del riu 
s’haurà de sol�licitar autorització d’obres a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- Solament es poden utilitzar residus de la construcció consistents en terres 
netes, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl 
(CER 170504) d’acord amb allò establert a l’article 7.1.c ) del Decret 201/1994 
de 26 de juliol reguladors dels enderrocs  i altres residus de la construcció. 
(Residus d’excavació, terres, pedra o altres materials que s’originen en 
l’activitat d’excavació en el sòl). 
- L’aportació de terres  sobre terreny agrícola no podrà afectar terreny forestal. 
Els terraplens veïns amb terrenys forestals haurà de tenir el peu de terraplè dins  
del terreny agrícola, per tal de no realitzar cap aportació de terres sobre la 
forestació 
- Per tal de prevenir l’emissió de partícules a l’atmosfera s’aplicaran les 
següents mesures: 
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Respecte a la maquinària, es mantindran els motors en perfecte estat per tal 
de garantir la qualitat dels gasos produïts a la combustió. 
Respecte als vials i circulació de vehicles i camions s’haurà de limitar la 
velocitat de circulació de vehicles i regar o ruixar per aspersió els camins de 
forma periòdica per tal d’evitar o minimitzar l’aixecament de pols als camins. 
 
5- L’execució de l’obra no comportarà que es produeixi cap tipus d’acció que 
comporti un procés erosiu incontrolable. S’haurà d’executar línies de desaigües 
i contenció en els perfils frontals que no afectin a tercers i que es presentaran 
mitjançat documentació complementària del projecte en un termini no 
superior a un mes des de la data de concessió de la llicència. 
 
6.- De conformitat a l’informe emès  per l’Agencia Catalana de l’Aigua sobre 
l’expedient de referència amb núm. de registre d’entrada 7583 de data 29 de 
novembre de 2011, l’actuació objecte del present informe es troba en zona de 
policia de lleres públiques del torrent de Bell-lloc o Torrent de Can Maynou,  per 
tant s’haurà de sol�licitar l’autorització d’obres en zona de policia de lleres a 
aquest organisme.  
 
7.- Amb caràcter previ a la finalització dels treballs s’ha de presentar davant 
d’aquest ajuntament pla d’actuació de plantació o sembra de la coberta 
vegetal de la finca millorada . 
 
8.- Qualsevol situació que pugui aparèixer durant la execució de l’obra 
derivada del compliment dels condicionaments tècnics que pugui emetre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, derivada de la preceptiva sol�licitud de 
llicència que entri en contradicció amb allò establert a l’informe emès per 
l’Organisme de Gestió Ambiental Unificat de Catalunya comportarà la 
suspensió de les obres en tant es requereix a l ’esmentat organisme les 
clarificacions tècniques preceptives. 
 
CINQUÈ.- Si hi hagués modificacions a l’obra, aquestes no han de transgredir 
les condicions de la llicència atorgada. Les modificacions de llicència que es 
puguin produir al llarg de l’obra estan subjectes a prèvia autorització de 
l’Ajuntament. 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
9. Aprovació Conveni de Cooperació Interadminsitrativa entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de La Roca del 
Vallès en matèria de serveis socials 

 
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 la Comissió de Govern 2011/8 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, va aprovar el contingut i la signatura del model de Conveni a 
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formalitzar ambels Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca 
del Vallès Oriental per a la cooperació interadministrativa en matèria de serveis 
socials. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament ja van 
formalitzar un conveni de cooperació per a la prestació de serveis socials pels 
anys 2008-2011, procedeix ara tornar a aprovar un nou conveni per a l’any 
2012, se’ns perjudici de l’extensió de la seva vigència als efectes de 
presentació de memòries i justificacions econòmiques. 
 
Atès que el pacte tercer d’aquest conveni estableix que els projectes, els 
programes i les accions que són objecte de col�laboració s’incorporen a 
aquest conveni mitjançant una addenda anual, en la qual s’estableixen els 
objectius, el pressupost i les previsions de finançament de cadascun dels 
projectes. 
 
Atès que amb la finalitat de donar continuïtat a aquest conveni que és el 
resultat del treball portat a terme a nivell polític i tècnic en la concertació de 
polítiques públiques en l’àmbit de serveis socials, es proposa l’aprovació del 
Conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials amb 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental.   
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
Per tot això, la regidora de Serveis Socials sotasignant proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de cooperació 
interadministrativa en matèria de serveis socials entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès..  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials 
municipals. 
 
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 
 
10. Aprovar l'expedient de reconeixement de deute i aprovació de 
pagament a favor de la mercantil Unió Fenosa Comercial SL 

 
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’escrit presentat per la mercantil Unión Fenosa Comercial, SL., amb CIF 
número B-82207275, de data 10 de novembre de 2011 (Registre d’entrada 
7279/2011 de data 11/01/2011) de reclamació de deute pel contracte a 
mercat lliure del servei de subministrament de l’energia elèctrica, per import de 
171.568,70 euros, amb l’advertiment que, de no arribar-se a un acord mutu per 
cancel�lar el deute podrà sol�licitar de l’empresa distribuïdora la interrupció del 
subministrament d’electricitat. 
 
Vist l’informe dels Serveis Econòmics i de la Intervenció municipal, a l’empara 
de la funció interventora i de control financer, regulat als articles 214 i 220 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 de 
juny de 2011, número 760 a la Junta de Govern Local, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de reconeixement de deute i aprovació de pla 
de pagament a favor de la mercantil Unión Fenosa Comercial, SL., amb CIF 
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número B-82207275, pel subministrament d’electricitat, per import de 171.567,70 
euros. 
 
SEGON.- ACORDAR el següent pla de pagament: 
 

Mes 
Dates de 

pagament 
Import 

Febrer Del 16 al 20 
28.594,78 

euros. 

Març Del 16 al 20 
28.594,78 

euros. 

Abril Del 16 al 20 
28.594,78 

euros. 

Maig Del 16 al 20 
28.594,78 

euros. 

Juny Del 16 al 20 
28.594,78 

euros. 

Juliol Del 16 al 20 
28.594,78 

euros. 
 
TERCER.- APROVAR el document presentat per la mercantil Unión Fenosa 
Comercial, SL., amb CIF número B-82207275, d’idioma castellà i amb 
encapçalament de l’anagrama de gasNatural fenosa, i que copiat literal 
queda: 
 
“En LA ROCA DEL VALLÈS, a 19 de enero de 2012 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D. RAFAEL ROS PENEDO, mayor de edad, domiciliado a efectos 
del presente documento en CARRER DE CATALUNYA, 24, Término Municipal de 
LA ROCA DEL VALLÈS, de provincia de BARCELONA exento de presentar D.N.I. 
por razón de cargo. 
 
Y de la otra, D. PEDRO COSTA SIMÓN, domiciliado a efectos del presente 
documento en Plaza del Gas nº 1, Término Municipal de Barcelona, provincia 
de Barcelona y con D.N.I. nº 33864451-X. 
 
 
INTERVIENEN 
 
La primera, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de LA 
ROCA DEL VALLÈS en su calidad de Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente con domicilio 
social en CARRER DE CATALUNYA, 24, provincia de BARCELONA y con C.I.F. 
36969907-Y. 
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El segundo, actúa en representación de UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL., en su 
calidad de Responsable de cartera comercial para las AAPP de la Comunidad 
de Cataluña, con domicilio social en Plaza del Gas, 1 en Barcelona y con CIF. 
B-82207275. 
 
Ambas partes reconocen mutua capacidad para obligarse, y manifiestan la 
decisión de acordar el procedimiento y los plazos que se expresan en el 
presente acuerdo. 
 
 
EXPONEN 
 
I.- Que UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL. suministra actualmente energía 
eléctrica al Excmo. Ayuntamiento de  LA ROCA DEL VALLÈS. 
 
II. - Que el Excmo. Ayuntamiento de LA ROCA DEL VALLÈS y UNIÓN FENOSA 
COMERCIAL, SL.. suscriben un acuerdo en el que se regulan las condiciones de 
pago asociadas a la contratación de los suministros vinculados entre institución 
y empresa comercial proveedora del servicio. 
 
III.- Que el Excmo. Ayuntamiento de LA ROCA DEL VALLÈS, reconoce mantener 
con UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL. a fecha de 19 de enero de 2012 una 
deuda  reclamada por escrito de fecha 10 de noviembre de 2011 (Registro de 
entrada 7279/2011, de fecha 11/11/2011) por importe de  171.568,70 euros 
(CIENTO SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS) 
correspondiente  a los meses de facturación DICIEMBRE DE 2010 a JULIO DE 
2011 y a las siguientes facturas (VEASE DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA). 
 
IV.- Que con objeto de simplificar y facilitar los trámites de pago de dichos 
suministros, se establecen las siguientes: 
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Que el Excmo. Ayuntamiento de LA ROCA DEL VALLÈS, abonará a 
UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL. según se establece en el siguiente plan de 
pagos: 
 

Febrero  Del 16 al 20  28.594,78 euros. 
Marzo   Del 16 al 20  28.594,78 euros. 
Abril   Del 16 al 20  28.594,78 euros. 
Mayo   Del 16 al 20  28.594,78 euros. 
Junio   Del 16 al 20  28.594,78 euros. 
Julio   Del 16 al 20  28.594,78 euros. 

 
SEGUNDA: Que el presente Convenio entrará en vigor, en el momento de la 
suscripción del mismo. 
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TERCERA: Que, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Primera de este 
Acuerdo, el Excmo. Ayuntamiento de LA ROCA DEL VALLÈS se compromete a 
reconocer y  pagar puntualmente la facturación del mes en curso y desde la 
entrada en vigor de este convenio. 
 
CUARTA: Los pagos de la facturación corriente serán domiciliados al nº de 
cuenta 0049-1500-07-2410178670. Los restantes pagos se realizarán mediante 
transferencia bancaria en la misma cuenta. 
 
QUINTA: Que el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, supondrá 
la resolución automática del presente acuerdo, procediendo UNIÓN FENOSA 
COMERCIAL, SL., a la resolución automática de los contratos vigentes, 
cursando a la empresa distribuidora la solicitud de baja de los terceros a la red 
a favor del Excmo. Ayuntamiento de LA ROCA DEL VALLÈS, de conformidad 
con lo establecido en la normativa aplicable  que preside nuestra relación 
comercial. 
 
EXCMO. AYTO DE LA ROCA DEL VALLÈS, Rafael Ros Penedo; UNIÓN FENOSA 
COMERCIAL, SL., Pere Costa Simón”. 
 
QUART.- CITAR al seu legal representant per a la signatura del document entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la mercantil Unión Fenosa Comercial, SL., 
amb CIF número B-82207275. 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord al departament competent de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a la mercantil Unión Fenosa Comercial, 
SL., als efectes escaients. 
 
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 
 


