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ACTAACTAACTAACTA DE  DE  DE  DE LA LA LA LA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL EL EL EL DIA DIA DIA DIA 12 de febrer de 200912 de febrer de 200912 de febrer de 200912 de febrer de 2009.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2009/42009/42009/42009/4....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
 

Havent excusat la seva absència el Sr. Gabriel Parra i Carrasco. 
 

A la Roca del Vallès, el dia 12 de febrer de 2009, essent les 17:45 hores es 
reuneixen a la Sala de Juntes, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. Gabriel Parra 
i Carrasco i Sr. Jordi Fortí Gurgui, i la Sra. Montserrat Ametller Viñamata 
regidora convidada convocada expressament per a aquest acte, assistits per mi 
la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
     
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Aprovació acta del dia 22 de gener de 2009Aprovació acta del dia 22 de gener de 2009Aprovació acta del dia 22 de gener de 2009Aprovació acta del dia 22 de gener de 2009    
    
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 22 de gener de 2009, 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. 
    

2.2.2.2. Ratificació de l'aprovació de les bases i convocatòria en règim inteRatificació de l'aprovació de les bases i convocatòria en règim inteRatificació de l'aprovació de les bases i convocatòria en règim inteRatificació de l'aprovació de les bases i convocatòria en règim interí d'un rí d'un rí d'un rí d'un 
tècnic tècnic tècnic tècnic d’administraciód’administraciód’administraciód’administració econòmica econòmica econòmica econòmica    

 
Vist la resolució d’alcaldia de data 3 de febrer de 2009 , per la qual s’aprova la 
convocatòria i les bases reguladores del procediment de selecció de personal 
per a la cobertura interina del lloc de treball de tècnic d’administració 
Econòmica. 
 
Atès que l’aprovació de les bases és una atribució de l’alcaldia, delegada a la 
Junta de Govern Local per resolució d’alcaldia de data 6 de juliol de 2007, 
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número 836/07 es proposa a la Junta de Govern Local, i aquesta per 
unanimitat, 
 
ACORDA:  
 
Primer i únic.- Ratificar la resolució número 97/09, la qual, textualment, diu: 
 
“Atès que en la plantilla de l’Ajuntament de la Roca del Vallès hi figura el lloc de 
treball de Tècnic d’Administració Econòmica (grup classificació A1), que en 
aquests moments resta vacant essent necessària la seva provisió de forma 
interina, fins la seva provisió definitiva. 
 
Atès que es fa necessari que els treballs que s’han de desenvolupar no quedin 
enrederits, per a evitar que es produeixi una disfunció o col·lapse de tasques, es 
considera adient procedir a la convocatòria, per màxima urgència, d’una 
persona amb les aptituds necessàries que pugui ocupar interinament la plaça. 
 
L’article 10.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa que són funcionaris 
interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, 
són nomenats com a tals per al desenvolupament de funcions pròpies de 
funcionaris de carrera quan, entre d’altres motius, s’hagi de produir la 
substitució transitòria dels titulars d’una plaça, ocupar de forma interina. 
 
L’apartat segon d’aquest article preveu que la selecció de funcionaris interins 
s’haurà de realitzar mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els 
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
L’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic regula els principis rectors de 
l’accés als llocs de treball de l’Administració Pública, establint-se com a tals els 
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 
L’article 125.1 preveu que el personal interí ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública que garanteixi els principis constitucionals anteriors. 
 
L’article 291.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el 
personal interí serà seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de 
concurs, llevat dels casos de màxima urgència. 
 
En el cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació 
de personal s’han de publicar al BOP i al DOGC, i se n’ha de donar 
coneixement al Ple en la primera sessió que tingui. 
 
Examinades les Bases per la selecció, en règim interí, d’un Tècnic 
d’Administració Econòmica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
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Atès que l’aprovació d’aquestes es una atribució delegada per l’alcaldia a la 
Junta de Govern Local, segons resolució núm. 836 de data 6 de juliol de 2007. 
 
Considerant urgent i necessària la seva aprovació de conformitat amb l’article 
21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar les Bases per la selecció, en règim interí, d’un Tècnic 
d’Administració Econòmica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----  Convocar el corresponent procés selectiu, amb caràcter urgent, en la 
forma i terminis que assenyalen a les bases elaborades al efecte. 
  
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Sotmetre a ratificació la present resolució en la primera sessió de Junta 
de Govern Local a celebrar.” 
    

3.3.3.3. Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció 
interina d'un treballador/a social interina d'un treballador/a social interina d'un treballador/a social interina d'un treballador/a social     

 
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, des de l’àrea d’atenció i servei a les persones es proposa la necessitat 
de proveir amb caràcter interí un lloc de treball de treballador/a social per quan 
existeix un volum de treball dins el servei de serveis socials que implica una 
acumulació de tasques important a data d’avui. 
 
Vist el que disposa l’article 10 i 11 de l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic  
 
L’article 291.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el 
personal interí serà seleccionat mitjançant convocatòria i pel sistema de 
concurs, llevat dels casos de màxima urgència. 
 
En cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació de 
personal s’han de publicar al BOP i al DOGC, i se n’ha de donar coneixement al 
Ple en la primera sessió que tingui. 
 
Examinades les Bases elaborades per a la selecció,d’un treballador/a social en 
règim interí, per acumulació de tasques dins el servei de serveis socials. 
 
Atès que l’aprovació d’aquestes es una atribució delegada per l’alcaldia a la 
Junta de Govern Local, segons resolució núm. 836 de data 6 de juliol de 2007. 
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Considerant urgent i necessària la seva aprovació de conformitat amb l’article 
21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar les Bases per la selecció, en règim interí, d’un treballador/a 
social dins del servei de serveis socials. 
 
Segon.- Convocar el corresponent procés selectiu, amb caràcter urgent, en la 
forma i terminis que assenyalen les bases elaborades a l’efecte. 
    
    

4.4.4.4. Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció 
interina d'un educador/a socialinterina d'un educador/a socialinterina d'un educador/a socialinterina d'un educador/a social    

 
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, ha quedat vacant una plaça d’educador/a social en la plantilla 
d’aquest Ajuntament, i per aquesta raó queda afectada l’àrea, així com els 
serveis que es donen, essent necessària la provisió interina d’aquesta plaça per 
poder afrontar adequadament les tasques segons informe de l’àrea d’atenció i 
servei a les persones. 
 
Vist el que disposa l’article 10 i 11 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
 
L’article 291.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el 
personal interí serà seleccionat mitjançant convocatòria i pel sistema de 
concurs, llevat dels casos de màxima urgència. 
 
En cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació de 
personal s’han de publicar al BOP i al DOGC, i se n’ha de donar coneixement al 
Ple en la primera sessió que tingui. 
 
Examinades les Bases elaborades per a la selecció, d’un educador/a social en 
règim interí, per acumulació de tasques dins de serveis socials. 
 
Atès que l’aprovació d’aquestes es una atribució delegada per l’alcaldia a la 
Junta de Govern Local, segons resolució núm. 836 de data 6 de juliol de 2007. 
 
Considerant urgent i necessària la seva aprovació de conformitat amb l’article 
21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent ACORD: 
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Primer.- Aprovar les Bases per la selecció, en règim interí, d’un educador/a 
social dins del servei de serveis socials. 
 
Segon.- Convocar el corresponent procés selectiu, amb caràcter urgent, en la 
forma i terminis que assenyalen les bases elaborades a l’efecte. 
    
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
    

5.5.5.5. Redistribució dels ajuts atorgatRedistribució dels ajuts atorgatRedistribució dels ajuts atorgatRedistribució dels ajuts atorgats de solidaritat al tercer món del Fons s de solidaritat al tercer món del Fons s de solidaritat al tercer món del Fons s de solidaritat al tercer món del Fons 
Català de Cooperació per a l'exercici 2008Català de Cooperació per a l'exercici 2008Català de Cooperació per a l'exercici 2008Català de Cooperació per a l'exercici 2008    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
La Junta de Govern Local, en sessió de data, 11/12/2008, va acordar un ajuts 
econòmics de Solidaritat amb el Tercer Món 1% per un import de 49.200 € distribuïts 
en els següests projectes: 
 
DATA  DATA  DATA  DATA  
ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    

ONGONGONGONG    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    QUANTITATQUANTITATQUANTITATQUANTITAT    

03/03/2008 
Reg. Ent. 
1796/08 

Fundació Pau i Fundació Pau i Fundació Pau i Fundació Pau i 
Solidaritat de Solidaritat de Solidaritat de Solidaritat de 
CCOO Vallès CCOO Vallès CCOO Vallès CCOO Vallès 
OrientalOrientalOrientalOriental----MaresmeMaresmeMaresmeMaresme    

“Programa de Desarrollo 
Turístico Sostenible – 
Nicaragua” 

3000,00 € 
 

02/05/08 
Reg. Ent. 
3460/08 

Associació Vallès Associació Vallès Associació Vallès Associació Vallès 
obertobertobertobert    

Estades temporals de nens 
i nenes ucraïnesos afectats 
per les radiacions de la 
central nuclear de 
Txernòbil (Ucraïna) 
 

1800,00 € 

Proj. 1074. Formació i 
Atenció Integral de 
l’adolescència a Camoapa 
(Nicaragua) 

3000,00 € 

Proj. 1.347. Atenció 
especial per a nens i nenes 
de pares i mares 
desocupats -3a i 4a fase 
(Nicaragua 

3000,00 € 

Proj.1558. Centre de 
nutrició Infantil i 
capacitació de San Juan 
Limay (Nicaragua) 

3000,00 € 

14/07/08 
Reg. Ent. 
6031/08 

Fons Català de Fons Català de Fons Català de Fons Català de 
CooperacióCooperacióCooperacióCooperació    

Proj. 1680. Contribució a 
les dinàmiques de 
desenvolupament al Bajo 
Lempa (El Salvador) 

3000,00 € 
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Proj. 1692. Foment del 
sector productiu primari a 
San Miguelito (Nicaragua) 

3000,00 € 

Proj. 1693. Projecte aigua 
un pas més enllà (Mèxic) 

3000,00 € 

Proj. 1695. Millora 
infraestructures a 
Ndoyenne i Déni Youssou 
(Senegal) 

4000,00 € 

Proj. 1.705. Millora 
prestacions serveis salut, 
cobertura i qualitat a Viana 
(Angola) 

3000,00 € 

Proj. 1838. Construcció i 
equipament d’una aula a 
l’escola de Kounkané 
(Senegal) 

3000,00 € 

Proj. 1841. Enfortiment i 
centre benestar infantil a 
Segundo Montes (El 
Salvador) 

3000,00 € 

Proj. 1846. Enfortiment 
alimentari infantil, d’avis i 
dones embarassades a la 
zona rural de Somoto 
(Nicaragua) 

3000,00 € 

Proj. 1853. Centre 
promoció i salut alternativa 
per millora qualitat de vida 
(Bolívia) 

2000,00 € 

Proj. 1880. Construcció 
d’un centre de reeducació i 
rehabilitació per a 
discapacitats a Tetuán 
(Marroc) 

3000,00 € 

Inauguració de dues 
residències al Peru 
3a Mostra Entitats  

04/12/08 
9671/08 

Associació Associació Associació Associació 
d’Amics del Bisbe d’Amics del Bisbe d’Amics del Bisbe d’Amics del Bisbe 
JoJoJoJoan Godayolan Godayolan Godayolan Godayol    

Campanya de Nadal 2008 

3000,00 € 

9/12/08 AMPA Pilar AMPA Pilar AMPA Pilar AMPA Pilar 
MestresMestresMestresMestres    

Projecte solidari amb la 
comunitat de Nueva 
Esperanza  -El Salvador- 

2400,00 € 

 
 
En data, 07/01/2009, mitjançant registre d’entrada, 99/2009, el Fons Català de 
Cooperació, comunica a aquest Ajuntament que alguns dels projectes que ells 
gestionen, als quals l’Ajuntament ha atorgat subvenció, ja tenen el seu finançament 
cobert.  En concret són:  
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DATA  DATA  DATA  DATA  
ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    

ONGONGONGONG    PROJECPROJECPROJECPROJECTETETETE    QUANTITATQUANTITATQUANTITATQUANTITAT    

Proj. 1074. Formació i Atenció 
Integral de l’adolescència a 
Camoapa (Nicaragua) 

3.000,00 € 
 

 

 
Proj. 1680. Contribució a les 
dinàmiques de 
desenvolupament al Bajo Lempa 
(El Salvador) 

3000,00 € 

Proj. 1693. Projecte aigua un 
pas més enllà (Mèxic) 

3000,00 € 

Proj. 1838. Construcció i 
equipament d’una aula a l’escola 
de Kounkané (Senegal) 
(Senegal) 

3000,00 € 

Proj. 1846. Enfortiment 
alimentari infantil, d’avis i dones 
embarassades a la zona rural de 
Somoto (Nicaragua) 

3000,00 € 

07/01/2009 
Reg. Ent. 
99/09 

Fons Català Fons Català Fons Català Fons Català 
de de de de 
CooperacióCooperacióCooperacióCooperació    

Proj. 1880. Construcció d’un 
centre de reeducació i 
rehabilitació per a discapacitats 
a Tetuán (Marroc) 

3000,00 € 

 
En l’escrit demanen un canvi de destinació d’aquests imports cap als projectes que es 
relacionen a continuació i que els hi manca finançament.  
 
 

DATA  DATA  DATA  DATA  
ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    

ONGONGONGONG    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    

Proj. 1.347. Atenció especial 
per a nens i nenes de pares i 
mares desocupats -3a i 4a 
fase (Nicaragua) 

Proj.1675.Obertura i 
rehabilitació de camins rurals 
a la municipalitat de San 
Miguel de Uspantan 
(Guatemala) 

07/01/2009 
Reg. Ent. 
99/09 

Fons Català de Fons Català de Fons Català de Fons Català de 
CooperacióCooperacióCooperacióCooperació    

Proj. 1676. Projecte 
complementari de suport a 
iniciatives comunitaries de 
promoció socioeconòmica 
(Senegal) 
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Proj.1709. Foment dels valors 
cívics entre els joves 
marroquins (El Marroc) 
Proj.1738. Biofàbrica per a 
l’enfortiment de la petita 
producció de plàtan de 
Nicaragua-fase III (Nicaragua) 
Proj. 1849. Prevenció de la 
violència juvenil a través de 
l’art a Quezaltepeque (El 
Salvador) 

 
 
Atès que l’article 224 de la Llei municipal i de règim local permet que els ens locals 
puguin “atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a 
favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que 
complementen o supleixen les competències locals”. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent  ACORD: 
 
 
PRIMER.- Anul.lar les subvencions aprovades en  la Junta de Govern Local, en sessió de 
data, 11/12/2008, per  un import total de 18.000 _, que estaven destinades als 
següents projectes:  
 
DATA  DATA  DATA  DATA  
ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    

ONGONGONGONG    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    QUANTITATQUANTITATQUANTITATQUANTITAT    

Proj. 1074. Formació i Atenció 
Integral de l’adolescència a 
Camoapa (Nicaragua) 

3.000,00 € 
 

 

Proj. 1680. Contribució a les 
dinàmiques de 
desenvolupament al Bajo 
Lempa (El Salvador) 

3000,00 € 

Proj. 1693. Projecte aigua un 
pas més enllà (Mèxic) 

3000,00 € 

Proj. 1838. Construcció i 
equipament d’una aula a 
l’escola de Kounkané (Senegal) 
(Senegal) 

3000,00 € 

07/01/2009 
Reg. Ent. 
99/09 

Fons Català de Fons Català de Fons Català de Fons Català de 
CooperacióCooperacióCooperacióCooperació    

Proj. 1846. Enfortiment 
alimentari infantil, d’avis i dones 
embarassades a la zona rural de 
Somoto (Nicaragua) 

3000,00 € 
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Proj. 1880. Construcció d’un 
centre de reeducació i 
rehabilitació per a discapacitats 
a Tetuán (Marroc) 

3000,00 € 

 
 
SEGON.- Aprovar el canvi de destinació dels ajuts econòmics adoptats a favor del Fons 
Català de Cooperació en la Junta de Govern de data, 11/12/08, per un import total de 
18.000 euros a càrrec de la partida pressupostària 01  460   489 de Solidaritat amb el 
3er món 1% , cap als següents projectes 
: 
 
DATA  DATA  DATA  DATA  
ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    

ONGONGONGONG    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    QUANTITATQUANTITATQUANTITATQUANTITAT    

Proj. 1.347. Atenció especial per 
a nens i nenes de pares i mares 
desocupats -3a i 4a fase 
(Nicaragua) 

3.000,00 € 
 

 

Proj.1675.Obertura i 
rehabilitació de camins rurals a 
la municipalitat de San Miguel 
de Uspantan (Guatemala) 

3000,00 € 

Proj. 1676. Projecte 
complementari de suport a 
iniciatives comunitaries de 
promoció socioeconòmica 
(Senegal) 

3000,00 € 

Proj.1709. Foment dels valors 
cívics entre els joves marroquins 
(El Marroc) 

3000,00 € 

Proj.1738. Biofàbrica per a 
l’enfortiment de la petita 
producció de plàtan de 
Nicaragua-fase III (Nicaragua) 

3000,00 € 

07/01/2009 
Reg. Ent. 
99/09 

Fons Català de Fons Català de Fons Català de Fons Català de 
CooperacióCooperacióCooperacióCooperació    

Proj. 1849. Prevenció de la 
violència juvenil a través de l’art 
a Quezaltepeque (El Salvador) 

3000,00 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
    

18181818....000000000000,00 ,00 ,00 ,00 € 
 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Fons Català de Cooperació i a la Intervenció 
municipal.” 
    

6.6.6.6. Aprovació del desenvolupament del Projecte d'Acció Social ComunitàriaAprovació del desenvolupament del Projecte d'Acció Social ComunitàriaAprovació del desenvolupament del Projecte d'Acció Social ComunitàriaAprovació del desenvolupament del Projecte d'Acció Social Comunitària    
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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. 
    
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona ofereix suport als 
municipis per a desenvolupar polítiques socials relacionades amb el treball 
comunitari, a través del projecte EIRENE. 
 
Atès que, el projecte EIRENE té com a objectius: 

- Afavorir la convivència entre persones als municipis. 
- Treballar la prevenció i resolució de conflictes comunitaris que impliquin 

la població independentment de la seva procedència i origen 
sociocultural. 

- Facilitar, tant a les persones com als serveis públics i a les entitats socials 
del territori, la dinamització comunitària com a recurs pel canvi 
constructiu de les relacions entre les persones i les institucions. 

- Facilitar la participació de la població, l’associacionisme, l’ajuda mútua i 
l’acció voluntària de la ciutadania. 

- Promoure xarxes participatives dels diferents col·lectius en risc social. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès va sol·licitar a l’Àrea de Benestar 
Social de la Diputació de Barcelona formar-me part del projecte. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès acorden desenvolupar el Projecte Acció Social Comunitària 
dins del projecte EIRENE amb la finalitat de potenciar i dinamitzar els grups 
comunitaris de la Torreta, voluntariat i dona i estudiar la creació de nous grups 
comunitaris. 
 
També subscriuen els acords següents: 
 
Per part de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 

1. Informar a l’Ajuntament del funcionament i les condicions del projecte. 
2. Formar als professionals del Projecte Acció Social Comunitària. 
3. Proporcionar un/a professional contractat per la Diputació de Barcelona 

a l’ens local que ho sol·licita durant 35 hores setmanals de dilluns a 
divendres, en horari flexible, sent d’obligat compliment l’assistència 
mínima diària de 2 hores i 1/2 . Igualment s’acorda que, el/la 
professional gaudirà, en el cas que coincideixin amb el seu període de 
contracte, de les festivitats locals del municipi. 
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4. La durada del projecte serà d’un màxim de 6 mesos, sense poder exercir 
el 30 de juny de 2009. 

5. Elaborar el pla de treball acordat amb els/les professionals del municipi i 
una memòria descriptiva de les tasques realitzades. 

6. Fer el seguiment dels acords, la supervisió i avaluació de la intervenció, a 
més de lliurar una memòria de la intervenció al municipi. 

 
Per part de l’Ajuntament 

1. Designar un/a tècnic/a de l’equip de serveis socials bàsics, com a 
responsable del projecte, per a la coordinació amb Diputació de 
Barcelona i amb el Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya (si aquest servei ho sol·licita per l’avaluació del treballador/a). 
En el cas d’aquest municipi, la tècnica designada serà: Cristina Segura, 
treballadora social. 

2. Facilitar la informació necessària per al desenvolupament de la 
intervenció (sobre característiques demogràfiques i socials de la població, 
dels equipaments i entitats del seu municipi...). 

3. Habilitar l’espai i els mitjans materials (administratius, tecnològics, etc) 
necessaris per desenvolupar la intervenció comunitària. 

4. Pagar directament a la tècnica les despeses dels desplaçaments per 
qüestió del servei (dins el municipi, per la formació a Barcelona, per les 
coordinacions, etc). 

5. Notificar a la Diputació de Barcelona qualsevol tipus d’incidència que es 
produeixi durant el desenvolupament del projecte i col·laborar en la 
resolució de possibles conflictes. 

6. Si en algun cas, la tècnica contractada ocasionés algun desperfecte arran 
de la seva feina, la despesa de reparació o de la reposició del material 
anirà a càrrec de l’Ajuntament sota signant. 

7. Es fa responsable del compliment dels acords assolits i el retorn signat 
d’aquest document abans del 2 de març de 2009. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei d’Acció Social de l’Àrea de Benestar 
Social a la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

7.7.7.7. Donar compte de la relació de factures d'import 414.966,40 Donar compte de la relació de factures d'import 414.966,40 Donar compte de la relació de factures d'import 414.966,40 Donar compte de la relació de factures d'import 414.966,40 €, aprovat , aprovat , aprovat , aprovat 
per Resolució Alcaldia amb el núm 1381/2008. per Resolució Alcaldia amb el núm 1381/2008. per Resolució Alcaldia amb el núm 1381/2008. per Resolució Alcaldia amb el núm 1381/2008.     
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Vista la Resolució d’alcaldia núm. 1381/2008 per la que s’aprova la relació de 
factures número 2008/39 per import 414.966,40 euros, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal, diu : 
    
“ ATES que l’article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel 
qual 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 del Reial Decret 2/2004 senyala 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 l’article 18.2 de les Bases d’execució del Pressupost per a l’any 2008 
preveu que el reconeixement d’obligacions diferents a les esmentades en el 
punt 18.1 és competència e l’Alcalde ,sempre que siguin conseqüència de 
compromisos de despeses legalment adquirits , sense perjudici de les 
delegacions en la Junta de Govern. 
 
VISTA la relació  de factures 2008/39 aprovada per resolució d’Alcaldia número 
1381/2008.  
 
Es per tot això que es  PROPOSA: 
 
PRIMER.- Donar  Compte  a la propera Junta de Govern que es celebri de  la 
Resolució d’alcaldia  núm 1381/2008 de data per la qual s’aprova la relació de 
factures 2008/39 amb un import global de 414.966,40  euros” 
    
    

8.8.8.8. Donar compte de la relació de factures  d'import 288.141,58 Donar compte de la relació de factures  d'import 288.141,58 Donar compte de la relació de factures  d'import 288.141,58 Donar compte de la relació de factures  d'import 288.141,58 €, aprovat , aprovat , aprovat , aprovat 
per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1387/2008.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1387/2008.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1387/2008.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1387/2008.    

    
Vista la Resolució d’alcaldia núm. 1387/2008 per la que s’aprova la relació de 
factures número 2008/40 per import 288.141,58 euros, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal, diu : 
 
“ ATES que l’article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel 
qual 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 . 
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ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 del Reial Decret 2/2004 senyala 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 l’article 18.2 de les Bases d’execució del Pressupost per a l’any 2008 
preveu que el reconeixement d’obligacions diferents a les esmentades en el 
punt 18.1 és competència e l’Alcalde ,sempre que siguin conseqüència de 
compromisos de despeses legalment adquirits , sense perjudici de les 
delegacions en la Junta de Govern. 
 
VISTA la relació  de factures 2008/40 aprovada per resolució d’Alcaldia número 
1387/2008.  
 
Es per tot això que es  PROPOSA: 
 
PRIMER.- Donar  Compte  a la propera Junta de Govern que es celebri de  la 
Resolució d’alcaldia  núm 1387/2008 de data per la qual s’aprova la relació de 
factures 2008/40 amb un import global de 288.141,58  euros” 
    

9.9.9.9. Aprovar modificació puntual de Aprovar modificació puntual de Aprovar modificació puntual de Aprovar modificació puntual de l’ordenançal’ordenançal’ordenançal’ordenança 25 de preus públics per a la  25 de preus públics per a la  25 de preus públics per a la  25 de preus públics per a la 
prestació de serveis o la realització prestació de serveis o la realització prestació de serveis o la realització prestació de serveis o la realització d’activitatsd’activitatsd’activitatsd’activitats de  de  de  de competènciacompetènciacompetènciacompetència municipal municipal municipal municipal    

 
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 ha variat el cost de la prestació d’alguns serveis de competència 
municipal, des de l’Àrea de Serveis Personals d’aquest Ajuntament es proposa 
modificar una sèrie de preus públics per a l’any 2009. Concretament, a l’apartat 
d’activitats aquàtiques  a la piscina municipal i lloguer d’altres instal·lacions 
esportives. 
 
Atès que per l’assistència als mateixos es cobren unes tarifes. 
 
VistVistVistVist    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’establer 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, 
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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. 
 
AtèsAtèsAtèsAtès que per part del Departament de Serveis Personals s’ha fet un estudi sobre 
el cost d’aquestes activitats, i han cregut oportú augmentar per a l’any 2009 
l’import d’aquestes activitats. 
    
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS:l’adopció dels següents ACORDS:l’adopció dels següents ACORDS:l’adopció dels següents ACORDS:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Modificar els imports de l’apartat VI “Activitats aquàtiques piscina 
municipal i lloguer d’altres instal·lacions esportives”  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: 
    
VI.- ACTIVITATS AQUÀTIQUES PISCINA MUNICIPAL I LLOGUER D’ALTRES INSTAL·LACIONS  
ESPORTIVES 
 
CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2009200920092009    
QUOTES D’INSCRIPCIÓ         
Infantil ( 5 - 15 anys) 34,35 € 
Adult (16 - 59 anys) 53,29 € 
2on Familiar Adult 41,65 € 
Quota empresa 41,65 € 
    
    
CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2009200920092009    
QUOTES D’INSCRIPCIÓ         
Gent gran (més de 60 anys) 34,35 € 
Familiar 68,81 € 
Entitats i col·lectius 41,65 € 
Pensionistes i discapacitats 34,35 € 
QUOTES MENSUALS   
Infantil ( 5 - 15 anys)  21,98 € 
Adult (16 - 59 anys) 35,09 € 
2on Familiar Adult 27,64 € 
Quota empresa 27,64 € 
Gent gran (més de 60 anys) 21,98 € 
Familiar 68,97 € 
Entitats i col·lectius 27,64 € 
Pensionistes i discapacitats  21,98 € 
Quota total Adult 36,72 € 
Quota total 2n Familiar 28,85 € 
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Quota total Empresa 28,85 € 
Quota total Gent Gran 23,08 € 
Quota total familiar 72,12 € 
CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)   
• No abonats   
Petits de 2 a 5 anys 45,84 € 
Petits de 2 a 5 anys 2 dia  72,70 € 
Petits de 2 a 5 anys 3 dia  102,02 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia 45,84 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia 72,70 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 3 dia  102,02 € 
Grans de 11 a 16 anys 1 dia  40,54 € 
Grans de 11 a 16 anys 2 dia 64,36 € 
Grans de 11 a 16 anys 3 dia 95,93 € 
Adults mes de 17 anys 1 dia 47,89 € 
Adults mes de 17 anys 2 dia  83,82 € 
Adults mes de 17 anys 3 dia  113,97 € 
Curset quinzenal petits (menors de 8 anys) 35,77 € 
Curset quinzenal grans i adults) 29,90 € 
Classes particulars 21,56 € 
Classes particulars Bonus 5 sessions 96,93 € 
Classes particualrs Bonus 10 sessions 193,91 € 
    
    
    
    
CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2009200920092009    
CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)   
• Abonats   
Petits de 2 a 5 anys 1 dia 22,92 € 
Petits de 2 a 5 anys 2 dia  36,35 € 
Petits de 2 a 5 anys 3 dia  51,03 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia  22,92 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia  36,35 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 3 dia  51,03 € 
Grans de 11 a 16 anys 1 dia  20,30 € 
Grans de 11 a 16 anys 2 dia  32,10 € 
Grans de 11 a 16 anys 3 dia 47,94 € 
Adults mes de 17 anys 1 dia  23,92 € 
Adults mes de 17 anys 2 dia 41,91 € 
Adults mes de 17 anys 3 dia  56,96 € 
Curset quinzenal petits (menors de 8 anys) 22,34 € 
Curset quinzenal grans i adults  17,83 € 
Classes particulars  17,78 € 
Classes particulars Bonus 5 sessions 80,00 € 
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Classes particulars Bonus 10 sessions 159,97 € 
ENTRADES PUNTUALS   
Infantil ( 5 - 15 anys)  4,77 € 
Gent gran ( més de 60 anys) 4,77 € 
Adult (16 - 59 ) 6,03 € 
Estiu Infantil ( 5 - 15 anys) 4,77 € 
Estiu Gent gran ( més de 60 anys)  4,77 € 
Estiu Adult (16 - 59 )  5,35 € 
Entrada de grups  2,47 € 
Entrada grups entitats municipi i serveis municipals 0,47 € 
ABONAMENTS D’ESTIU   
10 banys infantil fins 15 anys  29,69 € 
10 banys adult a partir de 16 anys 35,72 € 
Abonament mensual infantil ( 0 -15 anys) 35,46 € 
Abonament mensual adult (16 - 59 anys) 53,29 € 
Abonament mensual jubilat ( mes de 60 anys)  35,46 € 
Abonament mensual familiar (parelles amb fills menors 16 
anys) 90,95 € 
Abonament de temporada infantil ( 0 -15 anys)  106,53 € 
Abonament de temporada adult (16 - 59 anys) 159,76 € 
Abonament de temporada jubilat ( mes de 60 anys) 106,53 € 
Abonament de temporada familiar (parelles amb fills 
menors 16 anys) 226,27 € 
ESCOLES   
Guarderies de 1 a 3 anys 41,65 € 
P-3 P- 4 P-5 35,72 € 
Primària i E.S.O 29,74 € 
Extraescolar Guarderies  59,37 € 
Extraescolar P3, P4, P5 49,93 € 
Extraescolar Primària i ESO 41,65 € 
    
    
CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2009200920092009    
ENTRENADOR PERSONAL   
Abonats   
1 sessió 25,44 € 
5 sessions 116,54 € 
10 sessions 210,85 € 
No Abonats   
1 sessió  28,90 € 
5 sessions  133,17 € 
10 sessions 233,04 € 
    
CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2009200920092009    
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ---- 2 dies/s 2 dies/s 2 dies/s 2 dies/setmanaetmanaetmanaetmana      
AbonatsAbonatsAbonatsAbonats      
Ioga (preu trimestral)  59,22 € 
Natació terapèutica (preu trimestral)  52,76 € 
No AbonatsNo AbonatsNo AbonatsNo Abonats      
Ioga (preu trimestral)  107,68 € 
Natació terapèutica (preu trimestral) 105,53 € 
Activitat dirigida de sala (preu mensual) 23,71 € 
Activitat dirigida d'aigua (preu mensual) 23,71 € 
SERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARIS      
AbonatsAbonatsAbonatsAbonats      
Servei Fisioterapia  32,31 € 
UVA 1 sessió 4,51 € 
UVA bonus 5 sessions  18,93 € 
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral) 210,06 € 
Servei Pàdel individual 1 persona 37,66 € 
Servei Pàdel individual 2 persona 21,50 € 
Servei Pàdel individual 3 persona 19,35 € 
Servei Pàdel individual 4 persona 17,20 € 
Resta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuaris      
Servei Fisioterapia  48,52 € 
UVA 1 sessió  6,45 € 
UVA bonus 5 sessions 27,43 € 
Escola de pàdel (2 dies - preu trimestral) 242,32 € 
Servei Pàdel individual 1 persona 43,01 € 
Servei Pàdel individual 2 persona 26,91 € 
Servei Pàdel individual 3 persona 24,76 € 
Servei Pàdel individual 4 persona  22,61 € 
ALTRESALTRESALTRESALTRES      
Festa d'aniversari, preu per nen  8,08 € 
Natacio lliure trimestral 11,64 € 
    
    
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior 
acord provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 

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

TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Publicar l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.        
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QUARTQUARTQUARTQUART....----    Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acord definitius, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública.    

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....----Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics 
d’aquest Ajuntament, a l’àrea de serveis i atenció a la persona i a l’empresa 
concessionària de les intal.lacions. 
    
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
    

10.10.10.10. Modificació llicència obres 189/03 a nom d'Anglicasa Modificació llicència obres 189/03 a nom d'Anglicasa Modificació llicència obres 189/03 a nom d'Anglicasa Modificació llicència obres 189/03 a nom d'Anglicasa consistentconsistentconsistentconsistent en  en  en  en 
modificació de la plataforma d'animodificació de la plataforma d'animodificació de la plataforma d'animodificació de la plataforma d'anivellació de l'habitatge del C/ Puigmal vellació de l'habitatge del C/ Puigmal vellació de l'habitatge del C/ Puigmal vellació de l'habitatge del C/ Puigmal 
12 12 12 12     

 
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 31/10/08 número de registre d’entrada 8737/08, 
formulada per Anglicasa S.L. per a modificació de la llicència d’obres 189/03 en 
relació a les plataforma d’anivellament de l’habitatge del C/ Puigmal 12, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient, els 
actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són conformes 
a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme; es proposa a la Junta de  Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.---- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 189/03 en relació a les 
plataforma d’anivellament de l’habitatge del C/ Puigmal 12, dins d’aquest 
terme municipal. 
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 
 

Taxa Llicència =   185,00 €   
 

Total a liquidar =  185,00 € 
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11.11.11.11. Renúncia expedient obres 10/08 a nom de Mª Amparo Rubio Soler , C/ Renúncia expedient obres 10/08 a nom de Mª Amparo Rubio Soler , C/ Renúncia expedient obres 10/08 a nom de Mª Amparo Rubio Soler , C/ Renúncia expedient obres 10/08 a nom de Mª Amparo Rubio Soler , C/ 
Major 13Major 13Major 13Major 13    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
    
Vista la sol·licitud de data 06/10/08  amb reg. ent. 7844/05, en relació la 
llicència d'obres nº 10/08, formulada per Maria Amparo Rubio Soler, on 
manifesta la seva voluntat de renunciar a la llicència d’obres. 
Vist el que disposen els articles 90-91 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99 de 
13 de gener. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
  
“PrimerPrimerPrimerPrimer.- Acceptar al renúncia de la llicència d’obres 10/08, a nom de Maria 
Amparo Rubio Soler per ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
C/ Major 13 d’aquest terme municipal. 
    
SegonSegonSegonSegon.- Anul·lar la liquidació de la taxa i impost corresponent: 
 
ICIO= Base impos.* 2’9% =   1.400,78 € 
Placa d’obres=         15,00 € 
 
TercerTercerTercerTercer.- Comunicar-ho a l’interessat, a intervenció municipal i a l’oficina de 
Gestió Tributaria” 
    

12.12.12.12. Modificació llicència obres 291/04 consistent en anivellació de les Modificació llicència obres 291/04 consistent en anivellació de les Modificació llicència obres 291/04 consistent en anivellació de les Modificació llicència obres 291/04 consistent en anivellació de les 
plataformes de la vivenda del C/ Ginestes 30 a plataformes de la vivenda del C/ Ginestes 30 a plataformes de la vivenda del C/ Ginestes 30 a plataformes de la vivenda del C/ Ginestes 30 a nomnomnomnom de MED STA. AGNÈS  de MED STA. AGNÈS  de MED STA. AGNÈS  de MED STA. AGNÈS 
SLSLSLSL    

 
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·licituds de data 4/11/08 número de registre d’entrada 6078/08, 
formulada per Med Sta. Agnès S.L. per a modificació de la llicència d’obres 
291/04 en relació a les plataformes d’anivellament de l’habitatge del C/ 
Ginestes 30, dins d’aquest terme municipal. 
 

Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient, els 
actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són conformes 
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a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme; es proposa a la Junta de  Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.“PRIMER.---- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 291/04 formulada per 
Med Sta. Agnès S.L en relació a les plataformes d’anivellament de l’habitatge 
del C/ Ginestes 30,  dins d’aquest terme municipal. 
 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 
 

Taxa Llicència =   185,00 €   
 

Total a liquidar =  185,00 € 

    
    

13.13.13.13. Modificació llicència obres 290/04 a nom de Med Sta Modificació llicència obres 290/04 a nom de Med Sta Modificació llicència obres 290/04 a nom de Med Sta Modificació llicència obres 290/04 a nom de Med Sta AgnèsAgnèsAgnèsAgnès consistent  consistent  consistent  consistent 
en  plataformes d'anivellació de l'habitatge del C/ de les Ginestes 9en  plataformes d'anivellació de l'habitatge del C/ de les Ginestes 9en  plataformes d'anivellació de l'habitatge del C/ de les Ginestes 9en  plataformes d'anivellació de l'habitatge del C/ de les Ginestes 9    

 
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·licituds de data 16/10/08 número de registre d’entrada 8192/08, 
formulada per Med Sta. Agnès S.L. per a modificació de la llicència d’obres 
290/04 en relació a les plataformes d’anivellament de l’habitatge del C/ de les 
Ginestes 9, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient, els 
actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, són conformes 
a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Resultant que s'han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme; es proposa a la Junta de  Govern l’adopció del 
següent acord: 
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“PRIMER“PRIMER“PRIMER“PRIMER....---- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 290/04 formulada per 
Med Sta. Agnès S.L en relació a les plataformes d’anivellament de l’habitatge 
del C/ de les Ginestes 9,  dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 
 

Taxa Llicència =   185,00 €   
 

Total a liquidar =  185,00 € 

 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
18:42, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 

    
 


