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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinària DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 7 de març de 2013. NÚMERO  2013/6. 
 
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, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 7 de març de 2013, essent les 17:05 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 en la seva condició de regidors convidats expressament per a aquest acte, 
assistits per mi la secretària, Sra. Dolors Melero Guirao. 
 
Havent excusat la seva absencia el regidor Sr. Jordi Forti Gurgui 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 21 de febrer de 2013 
 
 
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 21 febrer 2013, 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. Donar compte de la relació de factures d'import 189.779,86 €, aprovat per 
Resolució Alcaldia amb el núm 245/2013. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 245/2013 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2013/02 per import de 189.779,86 euros, els Srs. assistents 
per unanimitat resten assabentats, quin text literal diu 
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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 
2012  prorrogat per a l’exercici 2013, 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 2012 prorrogat per a 
l’exercici de 2013 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 de mesures per a la modernització 
del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/2, per un import de 
189.779,86 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 180.953,31 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 8.826,55 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 
 

3. Aprovació modifciació del projecte executi de les obres 9/09 a nom de 
Victor Bloch Metzger d'amplaició d'un habitatge unifamilair a Can Bloch 
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 19 de juliol de 
2012, on condicionava la llicència d’obres núm. 09/09, incoada per Victor 
Bloch Metzger, per obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar a Can Bloch, 
a la presentació del Projecte Executiu. 
 
Vista la instància presentada en data 4 de febrer de 2013 amb NRGE 735/13 on 
presenta el projecte executiu, amb certificat de l’arquitecte tècnic director  
del projecte indicant que no hi  ha hagut canvis. 
 
Vist l’informe favorable per part de l’Arquitecte tècnic Municipal de data 14 de 
febrer de 2013, referent al projecte executiu. 
 
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: 
 
Únic.- Aprovar el projecte executiu de la llicència d’obres 09/09 a nom de 
Victor Bloch Metzger  , per obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar a Can 
Bloch, dins d’aquest terme municipal.  
 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

4. Aprovació modificació bonificacions i exempcions preus publics curs de 
preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de formació 
profesional de grau mitjà 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució  de data 27 de 
febrer de 2013, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que entre el mes d’octubre de 2012 i fins el mes d’abril de 2013 es 
portarà a terme a través de la Diputació de Barcelona aquest curs de 
preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional 
de grau mitjà amb una durada de 330 hores, pel es cobrarà un preu públic. 
 
Atès que la Junta de Govern en sessió de data 4 d’octubre de 2012 va aprovar 
establir el preu públic del servei d’ensenyament de l’ordenança fiscal núm. 25 
reguladora de preus públics per a la prestació de serveis o realització 
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d’activitats de competència municipal per al curs de preparació per a la 
prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà.  
Atès que en dita aprovació, degut a un error administratiu, no es van fer 
constar les bonificacions i exempcions del mateix. 
 
Vist 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. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament. 
 
És per tot això, que en us de les facultats que em són conferides,  
 
RESOLC: 
 
Aprovar  la modificació del preu públic del Servei d’Ensenyament 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: 
 
IV.- SERVEIS D’ENSENYAMENT 
Concepte Periodicitat Preu  
Curs Preparació per a la prova d’accés 
als cicles formatius de formació 
professional de Grau mitjà 

Puntual 50,00 € 

 
Bonificacions i exempcions: 
Bonificació del 50% del preu públic per als membres de família nombrosa de 
categoria general 
Exempció per a les persones en situació d’incapacitat permanent total i 
absoluta, legalment reconeguda. 
Exempció per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 
Exempció per a les persones que pertanyin a famílies amb una renda anual, 
dividia pel nombre de membres que la integrin, inferior al 75% del salari mínim 
interprofessional 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
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Durant el període d’exposició pública, 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. 
 
TERCER-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a 
l’Area d’Ensenyament d’aquest Ajuntament. 
 
QUART- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 27 
de febrer de 2013. 
 
 

5. Aprovació modificació, creació i anul·lació preus públics serveis d'esports 
2013  

 
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 durant l’any 2013 es continuaran oferint diversos serveis a les 
instal�lacions 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, pels qual es cobren uns preus 
públics, per aquest motiu des de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones es 
proposa modificar, establir i anul�lar diversos preus públics corresponents a 
l’Ordenança Fiscal nº 25, per determinar unes accions que donin un nou impuls 
a la instal�lació i arribar aconseguir la quantitat de 1.000 abonats d’aquí a juny-
juliol de 2013. 
 
Vist 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 
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preus públics  per  a la prestació de serveis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
Vist l’informe del director de les instal�lacions esportives municipals i de la 
directora de l’àrea de serveis i atenció a les persones. 
 
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: 
 

PÀDEL   
Abonats al Centre Esportiu  Municipal   
Servei de  pàdel  15,00 € 
Llum (1 hora) 2,00 € 
No abonats al Centre Esportiu Municipal  
Quota soci pàdel 34,00 € 
Llum (1 hora) 2,00 € 

LLOGUERS INSTAL ·LACIONS    
PÀDEL   
Abonats   
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4) 3,50 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3) 4,60 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2) 5,75 € 
Llum (1 hora) 3,50 € 
Lloguer de raquetes i pilotes 5,75 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,75 € 
Resta d'usuaris   
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4) 6,90 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3) 9,25 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2) 11,55 € 
Llum (1 hora) 3,50 € 
Lloguer de raquetes i pilotes 5,75 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,75 € 
Torneig pàdel  cap de setmana ( no abonats)                                                    

20,00 €                                                                          
QUOTES MENSUALS   

Discapacitats 
                      

23,00 € 
Aturats 18,00 € 
Permanència 2,90 € 
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9. S’entén el concepte preu empresa previ conveni  o acord que efectui 
l’ajuntament amb qualsevol empresa que aporti un mínim de 5 persones  a la 
instal�lació esportiva. 
Quan el nombre sigui inferior al mínim que es sol�licita, les quotes pasaran a 
preu “d’abonat adult”. 
10. S’entén el  concepte preu entitat, previ conveni o acord que efectui 
l’ajuntament amb clubs o entitats municipals enregistrades al municipi de la 
Roca del Vallès i que aportin un mínim de 5 persones. 
Quan el nombre sigui inferior al mínim que es sol�licita, les quotes pasaran a 
preu “d’abonat adult”. 
Podran gaudir d’aquest preu tots els nois i noies de més de 16 o més anys que 
demostrin estar federats, com també tots els pares i mares o tutors legals que 
demostrin llur llicència esportiva del fill o filla o que demostrin ser socis de 
l’entitat. 
També podràn gaudir d’aquesta quota entitat els qui demostrin ser socis 
d’alguna d’aquestes entitats municipals encara que no tinguin cap fill o filla en 
el club o entitat corresponen. 
En acabar la relació amb l’entitat, ja sigui el/la jugador/a o el pare, mare, tutor 
o soci de l’entitat; s’entendrà exhaurit el gaudi d’aquesta quota entitat. 
11. S’entén per  concepte preu aturat, aquella persona que demostri 
mitjançant document DARDO oficial (Document d’Alta i Renovació de la 
Demanda d’Ocupació) i actualitzat, que es troba en situació d’aturat laboral. 
Cada tres mesos es pot demanar la revisió d’aquest document a recepció. 
12. S’entén per concepte quota permanència, aquella persona que es dóna 
de baixa temporal (amb un mínim de 4 mesos)* però que no es desvincula del 
tot del centre esportiu. Degut a la quota de permanència, se li reserva el dret 
de matrícula gratuïta quan es decideixi  tornar a fer-se abonat. 
* Excepte causes de força major o mèdiques en què pot tenir un termini 
menor. 
 
SEGON.-Aprovar modificar els imports dels 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: 
 

QUOTES MENSUALS   
Infantil ( 5 - 15 anys) 18,00 € 
Adult (16 - 59 anys) 37,90 € 
2n Familiar 28,90 € 
Gent Gran (60 o + anys) i  pensionistes                                                                      23,00 € 
Familiar 73,50 € 
Entitats o Empresa 28,90 € 

 
TERCER.- Aprovar derogar els conceptes i imports dels 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 
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prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, 
d’acord amb el detall següent: 
 

QUOTES MENSUALS 2012   
Quota empresa 29,05 € 
Pensionistes i discapacitats 23,00 € 
Quota total Adult 39,90 € 
Quota total 2n Familiar 31,50 € 
Quota total Empresa 30,35 € 
Quota total Gent Gran 24,45 € 
Quota total familiar 75,60 € 

LLOGUERS INSTAL ·LACIONS    
PÀDEL   
Abonats   
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4) 3,50 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3) 4,60 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2) 5,75 € 
Llum (1 hora) 3,50 € 
Lloguer de raquetes i pilotes 5,75 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,75 € 
Resta d'usuaris   
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4) 6,90 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3) 9,25 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2) 11,55 € 
Llum (1 hora) 3,50 € 
Lloguer de raquetes i pilotes 5,75 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,75 € 
SERVEIS COMPLEMENTARIS   
Abonats   
Servei Fisioteràpia 34,20 € 
UVA 1 sessió 4,70 € 
UVA bonus 5 sessions 19,50 € 
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral) 215,00 € 
Servei Pàdel individual 1 persona 38,50 € 
Servei Pàdel individual 2 persona 22,50 € 
Servei Pàdel individual 3 persona 20,20 € 
Servei Pàdel individual 4 persona 19,50 € 
Resta d'usuaris   
Servei Fisioteràpia 49,50 € 
UVA 1 sessió 6,60 € 
UVA bonus 5 sessions 28,20 € 
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral) 248,00 € 
Servei Pàdel individual 1 persona 44,20 € 
Servei Pàdel individual 2 persona 28,10 € 
Servei Pàdel individual 3 persona 25,90 € 
Servei Pàdel individual 4 persona 23,50 € 
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ACTIVITATS DIRIGIDES (preus mensuals)    
2 dies setmana activitats especials abonats ** 27,10 € 
2 dies setmana acitivitats especials no abonats ** 41,70 € 
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 32,70 € 
Abonament de 5 sessions (individual) 30,10 € 
Abonament de 10 sessions (individual) 28,60 € 
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* 12,35 € 

 
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
Durant el període d’exposició pública, 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. 
 
CINQUE-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i al 
Servei d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 17:50, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 
Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 


