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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA 
14 de gener de 201014 de gener de 201014 de gener de 201014 de gener de 2010. NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO 2010/12010/12010/12010/1....    
 
    
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 
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 

A la Roca del Vallès, el dia 14 de gener de 2010, essent les 17:55 hores es reuneixen a 
la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,  Sr. Albert 
Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Montserrat 
Ametller i Viñamata, i la regidora Sra. Marta Pujol i Armengol en la seva condició de 
regidor convidat 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.- Aprovació acta dia 23 de desembre de 2009 
 
2.- Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules del contracte del servei de 
manteniment de l'enllumenat públic de La Roca del Vallès. 
 
3.- Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de La Roca del 
Vallès i l'Empresa Value Retail Management Spain SL,  del conveni signat en data 5 
d'agost de 2008. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 190.886,55 €, aprovada per 
Resolució d'Alcaldia amb el núm 1460/2009. 
 
5.- Donar compte de la relació de factures per import de 430.081,22 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 1458/2009. 
 
6.- Donar compte de la relació de factures d'import 181.875,49 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 1471/2009. 
 
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    
 
7.- Aprovació modificació llicència 15/05 a nom de Eduard Castillo Rubio. 
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8.- Aprovació llicència obres núm. 80/09 a nom de LITOCLEAN  per sondejos i rases a 
la Ctra. C-1415 pk 17.4. 
 
9.- Aprovació projecte urbanització tram C/ Vge de Montserrat a nom de Bon Viure 
S.A. 
 
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    
 
10.- Aprovació proposta de preus públics per les activitats i serveis de les instal.lacions 
esportives de la Roca del Vallès 
 
11.- Aprovació sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins la 
convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2010 
 
     
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 Aprovació acta Aprovació acta Aprovació acta dia 23 de desembre de 2009dia 23 de desembre de 2009dia 23 de desembre de 2009dia 23 de desembre 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 23 de desembre 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. 
    
S’incorpora a la sessió el regidor convidat Sr. Santiago Raimi i Fortuny. 
    

2.2.2.2. Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules del contracte del servei de Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules del contracte del servei de Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules del contracte del servei de Aprovació de l'expedient i del plec de clàusules del contracte del servei de 
manteniment de l'enllumenat públic de La Roca del Vallès.manteniment de l'enllumenat públic de La Roca del Vallès.manteniment de l'enllumenat públic de La Roca del Vallès.manteniment de l'enllumenat públic 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. 
    
Per acord de la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2009 es va acordar iniciar 
el procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte del servei de 
“Manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic del municipi”, per 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.  
 
Segons consta a l’expedient, el preu de licitació ascendeix a la quantitat de 68.965,51 
euros (IVA exclòs) anuals, amb una durada màxima del contracte de dos anys, sense 
possibilitat de pròrroga, essent doncs el valor estimat del contracte de 137.931,02 
euros.  
 
Consta a l'expedient informe de  secretaria general i de la intervenció ambdós de data 
11 de gener de 2010, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i 
tècnics particulars elaborats d’acord amb els plecs generals aprovats per la Corporació i 
a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de la 
previsió d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 06 431 210 
“Manteniment servei enllumenat” en els pressupostos municipals  per l’exercici 2010. 
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Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix la 
Disposició Addicional Segona i els articles 10, 93, 94, 122, 126 i concordants de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 
 
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. 836, de 6 de juliol de 2007, es proposa l’adopció dels següents acords:  
 
PrimerPrimerPrimerPrimer....---- APROVAR APROVAR APROVAR APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació del servei de manteniment 
i conservació de la xarxa d’enllumenat públic de la Roca del Vallès, per un import fixat 
com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 68.965,51 euros anuals, IVA no 
inclòs, i dos anys de durada i convocar la corresponent licitació. 
  
Segon.Segon.Segon.Segon.---- AUTORITZARAUTORITZARAUTORITZARAUTORITZAR la despesa de fins a 137.931,03 euros, IVA exclòs, a càrrec de la 
partida  06 431 210 “Manteniment servei enllumenat” del pressupost municipal per 
l’any 2010. 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions 
tècniques que regiran la contractació d’aquest servei, per procediment obert, oferta 
més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i sotmetre’ls a informació pública pel 
termini de vint dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler de la Corporació, durant els quals es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Transcorregut aquest termini sense 
cap reclamació, els plecs esdevindran aprovats definitivament sense necessitat d’acord 
exprés. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en la pàgina web municipal (www.laroca.cat) perquè en el termini de quinze dies els 
interessats puguin presentar les proposicions que considerin pertinents. 
 
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació podrà acordar el que estimi convenient. 
    

3.3.3.3. Aprovació addenda al conveni de Aprovació addenda al conveni de Aprovació addenda al conveni de Aprovació addenda al conveni de col·laboraciócol·laboraciócol·laboraciócol·laboració entre l'Ajuntament de La  entre l'Ajuntament de La  entre l'Ajuntament de La  entre l'Ajuntament de La 
Roca del Vallès i l'Empresa Value RetaRoca del Vallès i l'Empresa Value RetaRoca del Vallès i l'Empresa Value RetaRoca del Vallès i l'Empresa Value Retail Management Spain Sil Management Spain Sil Management Spain Sil Management Spain S....LLLL....,  del ,  del ,  del ,  del 
conveni signat en data 5 d'agost de 2008.conveni signat en data 5 d'agost de 2008.conveni signat en data 5 d'agost de 2008.conveni signat en data 5 d'agost de 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. 
    
“Vist que en data 05 d’agost de 2008, el Sr. Rafael Ros i Penedo, alcalde-president de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Sr. Michael Goldenberg, Conseller Delegat de 
l’empresa Value Retail Management Spain S.L., van subscriure un conveni de 
col·laboració pel finançament de projectes i activitats de caràcter social, cultural, 
comercial o esportiu, que tinguessin lloc a l’any 2008, al municipi de la Roca del Vallès. 
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Vist que en l’objecte d’aquest conveni es va establir el marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Retail Management Spain, S.L., 
segons el qual aquesta entitat participaria econòmicament en el desenvolupament de 
la vida social, comercial i esportiva del municipi. 
 
Atès que l’esmentada col·laboració econòmica que l’empresa Value Retail Management 
Spain, S.L. aportava en concepte del finançament de les despeses descrites a l’expositiu 
anterior, s’havia de traduir en diverses aportacions dineràries a l’Ajuntament segons el 
següent desglòs: 
 
“ 

1. Suport a Entitats socioculturals i esportives: 15.000 euros (...) 
 
El suport a les activitats mencionades es concretarà de la forma següent: 
 

1. Suport a Entitats socioculturals i esportives. 
 
La contribució a les entitats socioculturals i esportives serà dirigida principalment a les 
entitats amb les que La Roca Village ve tradicionalment col·laborant. Això és: Associació 
de Comerciants de la Roca del Vallès; Penya Blanc- Blava; Balonmano La Roca, 
Elskekorrentmolt i el Club Ciclista La Roca en Bike. L’Ajuntament decidirà en funció de 
les activitats promogudes per cada una d’aquestes entitats l’import de la contribució 
econòmica corresponent.  
(...)” 
 
Vist que pel citat conveni, l’Ajuntament de la Roca del Vallès acceptava les aportacions 
econòmiques concedides per Value Retail Management Spain, S.L. i es comprometia a 
destinar-les al finançament de les despeses en els termes indicats en el propi conveni. 
 
Vist que la distribució de l’aportació econòmica concedida per l’empresa Value Retail 
Management Spain S.L., es va realitzar en Junta de Govern Local de data 09 d’octubre 
de 2008 per un import de 14.000 euros. 
 
Vist que en l’aprovació de la Junta de Govern Local, esmentada en el punt anterior, no 
figurava enlloc l’entitat esportiva “Club Ciclista La Roca en Bike”, mentre que si 
figurava al conveni. 
 
Atès que la interventora accidental de la Corporació ha emès un informe de data 15 de 
desembre del present en el qual es manifesta que en la comptabilitat figura un ingrés 
per part de l’empresa Value Retail Management Spain S.L. per un import de 15.000 
euros i que no figura cap pagament al Club Ciclista La Roca en Bike ni durant l’any 
2008 ni durant l’any 2009.  
Tanmateix, la interventora accidental de la Corporació informa que existeix crèdit 
adequat i suficient per rectificar el conveni de col·laboració entre l’empresa Value Retail 
Management Spain S.L. i l’Ajuntament de la Roca del Vallès i, posterior repartiment a 
una entitat sociocultural o esportiva per import de 1.000 euros, a la partida 
00.463.489 de Subvencions Associacions. 
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Atès que és voluntat de l’empresa Value Retail Management Spain S.L. que 
s’exhaureixi, en la seva totalitat, l’import de la aportació econòmica concedida en 
virtut del conveni signat en data 05 d’agost de 2008. 
 
Vista la proposta d’addenda al Conveni de referència redactada als corresponents 
efectes. 
 
Per l’Alcaldia, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD:ACORD:ACORD:ACORD:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- APROVAR íntegrament la minuta d’addenda al Conveni signat en data 05 
d’agost de 2008, per part del Sr. Rafael Ros i Penedo, alcalde-president de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Sr. Michael Goldenberg, Conseller Delegat de 
l’empresa Value Retail Management Spain S.L., que obra en l’expedient. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Value Retail Management Spain S.L. 
per a la seva formalització. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’alcalde-president, el Sr. Rafael Ros i Penedo per a la signatura 
del document objecte del present acord. 
 
QUART.- DONAR TRASLLAT del mateix a la Intervenció municipal.” 
    
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

4.4.4.4. Donar compte de la relaciDonar compte de la relaciDonar compte de la relaciDonar compte de la relació de factures d'import 190.886,55 ó de factures d'import 190.886,55 ó de factures d'import 190.886,55 ó de factures d'import 190.886,55 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1460/2009.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1460/2009.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1460/2009.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1460/2009.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 1460/09 per la que s’aprova la relació de factures 
número F/2009/ 37 per import 190.886,55 €, els Srs. assistents per unanimitat resten 
assabentats, quin text literal diu: 
    
ATES ATES ATES 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 ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
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. 
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ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de 
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 37, 7, 7, 7, per import de   de   de   de  
190.886,55 190.886,55 190.886,55 190.886,55 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
RESOL: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 4.900,714.900,714.900,714.900,71 euros euros euros euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per  
una   quantia de 185.985,84185.985,84185.985,84185.985,84 euros euros euros euros amb càrrec a les partides pressupostàries 
relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
 
    
    

5.5.5.5. Donar compte de la relació de factures per import de 430.081,22 Donar compte de la relació de factures per import de 430.081,22 Donar compte de la relació de factures per import de 430.081,22 Donar compte de la relació de factures per import de 430.081,22 €, , , , 
aprovaaprovaaprovaaprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 1458/2009.da per Resolució Alcaldia amb el núm 1458/2009.da per Resolució Alcaldia amb el núm 1458/2009.da per Resolució Alcaldia amb el núm 1458/2009.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 1458/09 per la que s’aprova la relació de factures 
número F/2009/ 38 per import 430.081,22    €, els Srs. assistents per unanimitat resten 
assabentats, quin text literal diu: 
    
    
ATES ATES ATES 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 ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
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concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de 
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 38, 8, 8, 8, per import de   de   de   de  
430.081,22 430.081,22 430.081,22 430.081,22 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
RESOL: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 48.760,20 euros48.760,20 euros48.760,20 euros48.760,20 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per  
una   quantia de 381.321,02381.321,02381.321,02381.321,02 euros euros euros euros amb càrrec a les partides pressupostàries 
relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
 
    

6.6.6.6. Donar compte de la relació de factures d'import 181.875,49 Donar compte de la relació de factures d'import 181.875,49 Donar compte de la relació de factures d'import 181.875,49 Donar compte de la relació de factures d'import 181.875,49 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
pepepeper Resolució Alcaldia amb el núm 1471/2009.r Resolució Alcaldia amb el núm 1471/2009.r Resolució Alcaldia amb el núm 1471/2009.r Resolució Alcaldia amb el núm 1471/2009.    

    
 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 1471/09 per la que s’aprova la relació de factures 
número F/2009/ 39 per import 181.875,49    €, els Srs. assistents per unanimitat resten 
assabentats, quin text literal diu: 
    
ATES ATES ATES 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 ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
correspon a l’Alcalde autoritzar ,entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
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concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de 
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 3núm. F/2009/ 39, 9, 9, 9, per import de   de   de   de  
181.875,49 181.875,49 181.875,49 181.875,49 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
RESOL: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 58.743,1158.743,1158.743,1158.743,11 euros euros euros euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per  
una   quantia de 123.132,38123.132,38123.132,38123.132,38 euros euros euros euros amb càrrec a les partides pressupostàries 
relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
 
    
    
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    
    

7.7.7.7. Aprovació modificació llicència 15/05 a nom de Eduard Castillo Rubio.Aprovació modificació llicència 15/05 a nom de Eduard Castillo Rubio.Aprovació modificació llicència 15/05 a nom de Eduard Castillo Rubio.Aprovació modificació llicència 15/05 a nom de Eduard Castillo Rubio.    
    
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 01/12/09 número de registre d’entrada 9437/09, formulada 
per Eduard Castillo Rubio, per a la modificació de la llicència d’obres 15/05 consistent 
en increment de la superfície de la Planta soterrani, increment de la planta baixa i de la 
planta primera, així com modificació de l’alçada del mur de rocalla a l’edifici del C/ de 
les Alzines 48, dins d’aquest terme municipal. 
 

Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol, 
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a l’expedient en 
data 15/12/09  els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita, 
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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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 836 de data 06 de juliol de 
2007, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la modificació de la llicència d’obres 15/05 consistent en increment 
de la superfície de la Planta soterrani, increment de la planta baixa i de la planta 
primera, així com modificació de l’alçada del mur de rocalla a l’edifici del C/ de les 
Alzines 48,  dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 

(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.) 

 
Taxa llicència       194,07 €   
 
Total        194,07 € 
 
    
    

8.8.8.8. Aprovació llicència obres núm. 80/09 a nom de LITOCLEAN  per Aprovació llicència obres núm. 80/09 a nom de LITOCLEAN  per Aprovació llicència obres núm. 80/09 a nom de LITOCLEAN  per Aprovació llicència obres núm. 80/09 a nom de LITOCLEAN  per 
sondejos i rases a la Ctra. Csondejos i rases a la Ctra. Csondejos i rases a la Ctra. Csondejos i rases a la Ctra. C----1415 pk 17.4.1415 pk 17.4.1415 pk 17.4.1415 pk 17.4.    

 
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 data 13 de juliol de 2009 amb número de Registre General 
d'Entrada 2009/5903, formulada per LITOCLEAN, per a realitzar unes obres consistents 
en la realització de sondejos i rases per tractament de sòls i aigües contaminades per 
hidrobarburs a l’E.S. REPSOL, a la carretera C-1415 pk 17’4, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, 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 2 de desembre de 2009, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels 
quals es sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons competència 
delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, atenent 
l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Atorgar llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici del de tercer, a LITOCLEAN, per a realitzar unes obres consistents en la 
realització de sondejos i rases per tractament de sòls i aigües contaminades per 
hidrobarburs a l’E.S. REPSOL, a la carretera C-1415 pk 17’4, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- 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 1.716,22 1.716,22 1.716,22 1.716,22 
euroseuroseuroseuros, 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. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- 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 120,2 euros120,2 euros120,2 euros120,2 euros. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
ICIO,  = 298,74 € 
Taxa  Llicència = 116,44 € 
TOTAL=TOTAL=TOTAL=TOTAL=    415,18 415,18 415,18 415,18 €    
CINCINCINCINQUÈQUÈQUÈQUÈ.- S’emet informe favorable condicionat al compliment dels següents extrems: 
 

- Cal la presentació de plànols a escala mínima 1/100. 
- La implantació del mòdul de remediació és una instal·lació provisional a implantar 

durant el temps establert per a la descontaminació del subsòl afectat per la fuita 
dels dipòsits. La seva implantació haurà d’ajustar-se a allò referent a la separació de 
llindes establert a les ordenances del pla parcial de l’àmbit. 

• 10 m. respecte a límit de vial 
• 5 m. respecte a restants límits de la parcel·la. 

- Donar compliment a allò establert a l’article 48.3 de l’ordenança reguladora de la 
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
relatiu a les llicències d’obres per a usos i activitats determinades dels annexos II-1 i 
II-2. 

- L’abocament de les aigües resultants a la xarxa haurà de disposar de la preceptiva 
autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.---- 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. 
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9.9.9.9. Aprovació projecte urbanització tram C/ Vge de Montserrat a nom de Aprovació projecte urbanització tram C/ Vge de Montserrat a nom de Aprovació projecte urbanització tram C/ Vge de Montserrat a nom de Aprovació projecte urbanització tram C/ Vge de Montserrat a nom de 

Bon Viure S.A.Bon Viure S.A.Bon Viure S.A.Bon Viure S.A.    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, l’aprova per unanimitat amb l’abstenció 
de la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata. 
 
Mitjançant escrit de data 01 de desembre de 2008, amb numero de registre d’entrada 
9472/08, i posterior rectificació de data  9 de juliol de 2009, reg. entd. 5811/09, es 
presenta a l’Ajuntament per part de Bon Viure S.A., projecte d’urbanització d’un tram 
del C/ Vge de Montserrat a La Roca del Vallès. 
 
Atès que el projecte d’urbanització incorpora la totalitat dels documents necessaris per 
a la seva aprovació i contempla les determinacions de seguretat i higiene 
contemplades en el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, i incorpora l’Estudi de 
Seguretat i Salut.  
 
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal de data 26 d’octubre de 2.009. 
 
De conformitat amb allò establert als articles 87.6 i 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, text refós de la Llei d’urbanisme i 21.1 apartat j) de la Llei de Bases del 
Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i resolució 
d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007,  de delegació de competències 
es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PrimerPrimerPrimerPrimer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització d’un tram del C/ Vge de 
Montserrat ctda. C/ Anselm Clavé, redactat per l’Arquitecte Javier Gómez i promogut 
per la societat Bon Viure S.A.,  amb un pressupost per a coneixement de l’administració 
de 8.303,30 Euros. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Obrir un període d’informació pública durant un termini d’un mes, 
mitjançant publicació de l’acord d’aprovació inicial, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en el taulell d’anuncis de la Corporació i en un dels diaris 
de més tirada de la província, perquè es puguin formular davant d’aquest 
Ajuntament les al·legacions que a dret convinguin.  
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Notificar el present acord al propietari, així com els  propietaris colindants, 
perquè es puguin formular davant d’aquest Ajuntament les al·legacions que a dret 
convinguin.  
    
QuartQuartQuartQuart.- Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i sense que s’haguessin 
presentat al·legacions, el projecte d’urbanització s’entendrà aprovat definitivament.  
 
 
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    
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10.10.10.10. Aprovació proposta de preus públics per les activitats i serveis de les Aprovació proposta de preus públics per les activitats i serveis de les Aprovació proposta de preus públics per les activitats i serveis de les Aprovació proposta de preus públics per les activitats i serveis de les 
instal.lacions espoinstal.lacions espoinstal.lacions espoinstal.lacions esportives de la Roca del Vallèsrtives de la Roca del Vallèsrtives de la Roca del Vallèsrtives 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. 
 
Atès que l’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL és la concessionària del 
contracte de gestió de serveis públics el qual té per objecte la gestió i explotació del 
servei públic del pavelló poliesportiu, la piscina coberta municipal, el camp de futbol 
de la Roca centre, la zona esportiva de Santa Agnès de Malanyanes, i les instal.lacions 
del camp de futbol de la Torreta. 
 
Vista la proposta de preus públics per a activitats i serveis de les instal.lacions esportives 
cedides per a l’any 2010, presentada per l’empresa Iniciatives de Gestió Esportiva, SL, 
en data, 10/11/09, NRGE 8992 i posterior complement de la documentació, en data, 
11/11/09, NRGE  9018. 
 
Atès que segons la clàusula vuitena del Plec de Clàusules del contracte de gestió de 
serveis públics en règim de concessió, que té per objecte la gestió i explotació dels 
equipaments esportius municipals, l’empresa concessionària pot proposar la 
modificació de preus públics de les activitats i serveis de les instal.lacions esportives 
cedides i ha d’estar corroborada i aprovada per la Junta de Goven Local. 
 
Vist l’informe del Servei d’Esports, de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, el qual es 
favorable a aquesta modificació de preus. 
 
Atès que    l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics per 
a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, pel qual es 
delega per part del Ple en la Junta de Govern la competència per modificar els preus 
públics o establir-n’hi de nous, d’acord amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix preus públics  per  
a la prestació de serveis i realització d’activitats de competència municipal. 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----Aprovar  els imports dels nous preus públics de les activitats i serveis de les 
instal.lacions esportives cedides de l’apartat VI de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 
25, reguladora de preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència municipal, d’acord amb el detall següent: 
    
CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2010201020102010    
QUOTES D’INSCRIPCIÓ         



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

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     2010201020102010    
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) 35,97 € 
2on Familiar Adult 27,64 € 
Quota empresa 27,64 € 
Gent gran (més de 60 anys) 21,98 € 
Familiar 70,01 € 
Entitats i col·lectius 27,64 € 
Pensionistes i discapacitats  21,98 € 
Quota total Adult 37,63 € 
Quota total 2n Familiar 29,57 € 
Quota total Empresa 28,85 € 
Quota total Gent Gran 23,08 € 
Quota total familiar 73,20 € 
CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)   
• No abonats   
Petits de 2 a 5 anys 46,76 € 
Petits de 2 a 5 anys 2 dia  74,15 € 
Petits de 2 a 5 anys 3 dia  102,02 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia 46,76 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia 74,15 € 
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)   
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• Abonats   
Petits de 2 a 5 anys 1 dia 23,38 € 
Petits de 2 a 5 anys 2 dia  37,07 € 
Petits de 2 a 5 anys 3 dia  51,03 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia  23,38 € 
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dia  37,07 € 
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 € 
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 ) 6,15 € 
Estiu Infantil ( 5 - 15 anys) 4,77 € 
Estiu Gent gran ( més de 60 anys)  4,77 € 
Estiu Adult (16 - 59 )  5,50 € 
Entrada de grups (preu individual) 2,47 € 
Entrada grups entitats municipi i serveis municipals (preu 
individual) 0,47 € 

ABONAMENTS D’ESTIU   
10 banys infantil fins 15 anys  30,28 € 
10 banys adult a partir de 16 anys 36,60 € 
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   
• Horari lectiu  
Guarderies de 1 a 3 anys 42,48 € 
P-3 P- 4 P-5 36,43 € 
Primària i E.S.O 30,33 € 
• Horari extraescolar  
Extraescolar Guarderies  59,37 € 
Extraescolar P3, P4, P5 49,93 € 
Extraescolar Primària i ESO 41,65 € 
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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  29,48 € 
5 sessions  133,17 € 
10 sessions 233,04 € 

 

CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2009200920092009    
LLOGUERS INSTALLLOGUERS INSTALLLOGUERS INSTALLLOGUERS INSTAL·LACIONS LACIONS LACIONS LACIONS             

CAMP DE FUTBOL   
Resta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuaris      
Futbol 11 amb llum 95,07 € 
Futbol 11 sense llum  69,92 € 
Futbol 7 amb llum 65,43 € 
Futbol 7 sense llum  46,63 € 
PÀDEL   
AbonatsAbonatsAbonatsAbonats      
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)  3,32 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)  4,44 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)  5,51 € 
Llum (1 hora)  3,35 € 
Lloguer de raquetes i pilotes  5,51 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,61 € 
Resta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuaris      
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 4)  6,66 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 3)  8,92 € 
Lloguer pista per persona (1 hora, si juguen 2)  11,12 € 
Llum (1 hora) 3,36 € 
Lloguer de raquetes i pilotes  5,67 € 
Venta pot de 3 pilotes 6,61 € 
PISTA POLIESPORTIVA    
Pista sencera (€ /hora)  37,76 € 
PISCINA   
Carril (preu/hora)  55,49 € 
PAVELLÓ   
Resta d’usuarisResta d’usuarisResta d’usuarisResta d’usuaris     
Pista sencera  86,75 € 
1/3 de pista 57,80 € 

 
CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2010201020102010    
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ---- 2 dies/setmana 2 dies/setmana 2 dies/setmana 2 dies/setmana      
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AbonatsAbonatsAbonatsAbonats      
Ioga tai-txi i matt pilates en grup (preu trimestral)  59,22 € 
Natació terapèutica (preu trimestral)  52,76 € 
Aeròbic infantil (preu mensual) 25,50 € 
Spinning (preu 10 sessions) 29,95 € 
Pilates (preu per sessió) 31,50 € 
No AbonatsNo AbonatsNo AbonatsNo Abonats      
Ioga tai-txi i matt pilates en grup (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 € 
Aeròbic infantil (preu mensual) 38,50 € 
Spinning (preu 10 sessions) 42,00 € 
Pilates (preu sessió) 36,00 € 
SERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARISSERVEIS COMPLEMENTARIS      
AbonatsAbonatsAbonatsAbonats      
Servei Fisioteràpia  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'usuariResta d'usuariResta d'usuariResta d'usuarissss      
Servei Fisioteràpia  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 € 
ACTIVITATS DIRIGIDES (preus mensuals)ACTIVITATS DIRIGIDES (preus mensuals)ACTIVITATS DIRIGIDES (preus mensuals)ACTIVITATS DIRIGIDES (preus mensuals)     
2 dies setmana activitats especials abonats ** 26,01 € 
2 dies setmana acitivitats especials no abonats ** 39,27 € 
Espinning abonats (10 sessions) 29,95 € 
Espinning no abonats (10 sessions) 42,00 € 
** Dança del ventre, activitats coreografiades infantils  
PILATESPILATESPILATESPILATES     
Abonats sessions amb màquinaAbonats sessions amb màquinaAbonats sessions amb màquinaAbonats sessions amb màquina     
Sessió individual 31,50 € 
Abonament de 5 sessions (individual) 29,00 € 
Abonament de 10 sessions (individual) 27,50 € 
Sessió per a 2 persones + 25,50 € 
Abonament de 5 sessions (2 persones) + 24,00 € 
Abonament 10 sessions (2 persones) + 22,50 € 
No abonats sessions amb màquinaNo abonats sessions amb màquinaNo abonats sessions amb màquinaNo abonats sessions amb màquina     
Sessió individual 34,00 € 
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Abonament de 5 sessions (individual) 34,00 € 
Abonament de 10 sessions (individual) 32,00 € 
Sessió per a 2 persones + 28,50 € 
Abonament de 5 sessions (2 persones) + 27,00 € 
Abonament de 10 sessions (2 persones) + 24,50 € 
+ Aquestes tarifes són per persona  
ALTRESALTRESALTRESALTRES      
Festa d'aniversari, preu per nen  8,08 € 
Natació lliure trimestral* 11,64 € 

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

 
SEGONSEGONSEGONSEGON....---- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades durant el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades. 
 
QUARTQUARTQUARTQUART-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i al Servei 
d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei. 
    
    

11.11.11.11. AprovacAprovacAprovacAprovació sol.licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins la ió sol.licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins la ió sol.licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins la ió sol.licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins la 
convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2010convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2010convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2010convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2010    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 20 de 
desembre del 2009 que aprova les Bases i el catàleg d’activitats 2010 del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i s’obre la convocatòria 
anual per a l’atorgament d’ajuts.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès desenvolupa serveis a les diferents 
Àrees Municipals que s’ajusten a la tipologia d’activitats subvencionables a la 
convocatòria.  



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

 
Atès que l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa 
entre l’administració local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, tant en serveis lcoals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos 
en les lleis (...) 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, 
mitjançant Decret 836/07 de data 6 de juliol de 2007. 
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això  que es proposa l’adopció  dels següents ACORDS: 
 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els següents ajuts econòmics: 
 

ÀMBIT 
DIPUTACIÓ 

LÍNIA DE 
SUPORT 

DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
AJUNTAMENT 
APLICACIÓ 

SOL.LICIT
UD 

SUBVENCI
Ó 2010 

BENESTAR 
SOCIAL 

Prevenció de 

drogodependènci

es entre 

adolescents i 

joves 

Finançament de 

programes de 

prevenció de 

drogodependèncie

s 

Programa de 

prevenció de 

drogodependèncie

s 

7.500 € 

BENESTAR 
SOCIAL 

Inclusió i cohesió 

social 

Finançament de 

programes de 

prevenció i 

d’inclusió social 

Programes de 

prevenció i 

d’inclusió social 

64.500 € 

COMERÇ 
Assistència per a 

petits municipis 

Projectes de 

dinamització de 

petits municipis 

Pla de 

senyalització del 

camí i 

tematització 

lúdica entre la 

Roca i la Roca 

Village 

15.000 € 

COMERÇ 

Millora de la 

competitivitat de 

l’activitat firal 

Promoció i 

dinamització de 

les fires locals 

Fira del comerç i 

Fira de Nadal 
3.000 € 
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COMERÇ 

Modernització i 

optimització de 

mercats de venda 

no sedentària 

Accions de 

modernització de 

mercats de venda 

no sedentària  

Canvis i 

ampliacions dels 

Mercats de venda 

no sedentària de 

La Roca, La 

Torreta i Sta 

Agnès 

3.000 € 

CULTURA 
Desenvolupament 

cultural local 

Programes de 

desenvolupament 

cultural local 

Desenvolupament 

cultural de la 

Roca del Vallès 

55.000 € 

CULTURA 
Polítiques locals 

de difusió 

artística 

Foment de les arts 

visuals 

Marc 2010 – 

Mostra d’Art la 

Roca 

8.500 € 

CULTURA 
Polítiques locals 

de difusió 

artística 

Difusió d’arts 

escèniques i 

música 

Cicle Filharmonia 

2010 
20.000 € 

DESENVOLUP
A-MENT 

ECONÒMIC 

Concertació 

territorial (pactes) 

Xarxa de Serveis 

Locals 

d’Ocupació 

Intermediació 

laboral 
8.000 € 

DESENVOLUP
A-MENT 

ECONÒMIC 

Polítiques de 

mercat de treball 

Reforçament de la 

capacitat dels 

serveis locals 

d’ocupació (SLO) 

Contractació d’un 

nou tècnic/a 

d’orientació 

laboral ple SLO 

de la Roca 

7.000 € 

EDUCACIÓ 
Acompanyament 

a l’escolaritat 

Programes 

educatius més 

enllà de l’horari 

lectiu i de 

coneixement de 

l’entorn 

Pati obert, espai 

inclusiu 
6.500 € 

EDUCACIÓ 
Educació 

permanent 

Escoles 

municipals de 

música i 

d’ensenyaments 

artístics 

Consolidació 

escola de música 
35.000 € 

EDUCACIÓ 
Educació 

permanent 

Escoles 

municipals de 

persones adultes i 

altres centres i 

activitats de 

formació 

permanent 

Formació 

permanent 
6.000 € 
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4t Cros Comarcal 

Escolar de la 

Roca del Vallès 
4.500 € 

ESPORTS 
Esdeveniments i 

activitats 

esportives 

Ajuts per a 

l’organització 

d’esdeveniments 

esportius de 

caràcter puntual i 

de participació 

oberta 

15a Marxa de la 

Creu de la Torreta 
4.500 € 

ESPORTS 
Esdeveniments i 

activitats 

esportives 

Ajuts per a 

l’organització de 

la Festa de 

l’Esport 

Festa de l’Esport 

de 5 i 6 de juny 

de 2010 
6.000 € 

Gimnàstica de 

manteniment i 

ioga per a adults 
15.000 € 

ESPORTS 

Programes 

esportius adreçats 

a diferents 

col.lectius 

Ajuts per al 

desenvolupament 

de programes 

esportius adreçats 

al col.lectiu de 

persones adultes 

per a salut i 

qualitat de vida 

Programa PAFES 

d’esport i salut 
4.500 € 

ESPORTS 

Programes 

esportius adreçats 

a diferents 

col.lectius 

Ajuts per al 

desenvolupament 

de programes 

esportius d’oci i 

lleure actiu 

Patis oberts 3.000 € 

ESPORTS 

Programes 

esportius adreçats 

a diferents 

col.lectius 

Ajuts per al 

desenvolupament 

de programes 

esportius 

d’educació i 

valors 

“Dona i Esport” 4.000 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 

de diversitat i 

ciutadania 

Polítiques locals 

de diversitat i 

ciutadania 

Guia per a 

persones 

nouvingudes 

750 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 

d’igualtat 

Suport als centres 

d’informació i 

recursos per a 

dones (CIRD) 

Punt dona 3.000 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 

d’igualtat 

Foment de les 

polítiques locals 

d’igualtat de 

dones i homes 

Programa 

d’actuació 

municipal d’I.G. 

8.000 € 
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IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 

de joventut 

Desenvolupament 

de plans locals de 

joventut  o 

programes 

d’activitats 

Espais joves 15.000 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 

de joventut 

Punts 

d’informació i 

dinamització 

juvenil als centres 

d’educació 

secundària 

(PIDCES) 

Punts 

d’informació 

juvenil 

10.000 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 

de participació 

ciutadana i drets 

humans 

Foment de la 

participació 

ciutadana i drets 

humans 

Programa de 

processos 

participatius 

ciutadans 

7.000 € 

RELACIONS 
INTERNACION

ALS 

Polítiques locals 

de cooperació al 

desenvolupament 

Projectes de 

cooperació al 

desenvolupament 

Setmana de la 

Solidaritat 
2.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

Animals de 

companyia  

Activitats 

relacionades amb 

els animals de 

companyia 

(gossos i gats) 

Campanya 

xipatge gossos 
10.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

Promoció de la 

salut 

Projectes i 

activitats de 

promoció de la 

salut 

Programa de 

foment de la salut 
12.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

Sanitat ambiental 

Projectes i 

activitats en 

matèria de sanitat 

ambiental 

Programa de salut 

ambiental 
10.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

Serveis 

municipals de 

consum 

Suport als serveis 

municipals de 

consum 

Oficines 

municipals de 

consum 

13.000 € 

TURISME 
Polítiques locals 

de turisme  

Desenvolupament 

i promoció 

turística del 

territori 

Ruta prehistòrica 15.000 € 

 

 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Trametre aquest acord a L’Àrea de Govern Local de la Diputació de 
Barcelona.  
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TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Realitzar la sol·licitud individualitzada d’ajut econòmic a cadascuna de 
les Àrees de la Diputació de Barcelona 
 
QUARTQUARTQUARTQUART.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
la signatura dels documents que es derivin d’aquest acord. 
    
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
19:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 

    
 


