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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA 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 22 d'abril de 201022 d'abril de 201022 d'abril de 201022 d'abril de 2010.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2010/102010/102010/102010/10....    
 
    
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 22 d'abril de 2010, essent les 18:30 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí 
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata. La regidora Sra. Marta Pujol i 
Armengol en la seva condició de regidora convidada 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 actes dies 8 i 15 d'abril de 2010 
 
2.- Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació i l'Ajuntament per 
execució obres a la C-1415 pk 15+750 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HÀREA D'ECONOMIA I HÀREA D'ECONOMIA I HÀREA D'ECONOMIA I HISENDAISENDAISENDAISENDA    
 
3.- Relació factures per aprovar corresponents a l'exercici de 2009, per import 
de 2.797,88 euros. 
 
4.- Certificació número 4 a nom empresa Construcciones Solius SA y Obras 
Electricas SA, amb CIF U-65223646 de obres de març de 2010 per Obres Sala 
Polivalent CEIP Mogent 
 
5.- Errada certificació 1 Projecte Urbanització Carrer Nogueres.  Tram A, a la 
zona esportiva del sector SPR-3, a Santa Agnés. 
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6.- Aprovació de la modificació del punt II de Serveis de Joventut, de l'apartat 4 
de l'ordenança 25, reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis. 
 
 
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.- Exp. 26/05 a nom d' EDUARDO BLANCO per legalització modificacions de 
les obres majors al c. Salvador Espriu, 11.  
 
8.- Exp.o.major 6/2010. Enderroc vivenda unifamiliar al carrer Major, 29 a nom 
de Antònia Serra Fortuny 
 
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    
 
9.- Sol.licitud subvenció per promoure la participació ciutadana adreçada a ens 
locals i consorcis pel període 2010-2011 
 
10.- Acord d'adhesió al Projecte "els Serveis Socials més a prop", organitzat per 
l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 
 

Assumptes sobrevinguts. 
     
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 actes dies 8 i 15 d'abril de 2010Aprovació actes dies 8 i 15 d'abril de 2010Aprovació actes dies 8 i 15 d'abril de 2010Aprovació actes dies 8 i 15 d'abril de 2010    
    
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de les actes  de les sessions de data 8 i 15 d’abril, les quals van estar 
adjuntades a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
sol·liciti cap rectificació, amb dues actes resten aprovades per unanimitat de 
tots els assistents. 
    

2.2.2.2. Aprovació conveni de col.laboració entre la Diputació i l'Ajuntament per Aprovació conveni de col.laboració entre la Diputació i l'Ajuntament per Aprovació conveni de col.laboració entre la Diputació i l'Ajuntament per Aprovació conveni de col.laboració entre la Diputació i l'Ajuntament per 
execucióexecucióexecucióexecució obres a la C obres a la C obres a la C obres a la C----1415 pk 15+7501415 pk 15+7501415 pk 15+7501415 pk 15+750    

 
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 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès pretenen  
millorar la seguretat viària en el PK 15+750 de la C-1415c, amb l’execució d’un itinerari 
adaptat i protegit per vianants entre l’IES de la Roca del Vallès i la zona verda adjacent 
al CEIP Mogent. 
 
Vist que segons l’informe tècnic emès per l’Enginyer de Serveis Municipal en data 15 
de març de 2010 les actuacions es concreten en el document titulat “Estudi 
d’alternatives per a la connexió de vianants entre el CEIP Mogent i la plaça Santa Jordi. 
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TM La Roca del Vallès”, que planteja el creuament de la carretera C-1415c per mitjà 
d’un pas de vianants adaptat per persones amb mobilitat reduïda semaforitzat; a 
l’actuació es reordena a més l’accés a la plaça Sant Jordi eliminant girs a l’esquerra.  
 
Vist que segons aquest informe la documentació aportada presenta una solució a les 
mobilitats existents i generades a peu, i a bicicleta, a través d’un pas segur per la 
carretera C-1415c. 
 
Vist el text del conveni que es pretén signar, les obres les realitzarà la Diputació de 
Barcelona assumint el 75 % de les despeses (36.000 euros), mentre que l’Ajuntament 
assumirà la resta.  
 
Vist l’informe de disponibilitat pressupostària emès per la Interventora accidental en 
data 15/04/10, del qual es desprèn que existeix crèdit suficient per vinculació a la 
partida 06 155 61904 per fer front a la despesa de 12.000 euros.  
 
Vist que, per a articular els compromisos anteriors, les parts implicades estimen 
convenient formalitzar un conveni que reculli les obligacions i les obres a realitzar.  
 
Atenent l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local que 
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració 
local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota 
les formes i en els termes previstos en les Lleis, i que poden tenir lloc, en tot cas, 
mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
Atenent l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i 
altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 
 
Atès que el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els 
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i 
següents del ROAS. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
 
PriPriPriPrimer.mer.mer.mer.---- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni per establir un marc formal de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge) i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’execució d’obres a la carretera C-
1415c, concretament al PK 15+750, per millorar la seguretat viària, que es concreten 
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en el document titulat Estudi d’alternatives per a la connexió de vianants entre el CEIP 
Mogent i la Plaça Sant Jordi. TM La Roca del Vallès així com determinar l’àmbit de 
conservació i explotació posterior a la seva execució” 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge). 
 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Autoritzar, per la quantia màxima de dotze mil euros (12.000,00 euros) la 
despesa que per a aquest Ajuntament representa el conveni referenciat, amb càrrec a la 
partida 06 155 61904 de l’estat de despeses del Pressupost municipal vigent 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    Designar com a tècnic municipal per a fer el seguiment de les obres a 
l’Enginyer de Serveis Sr. Raul Alba Molina. 
    
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.---- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació, tant àmpliament com a dret 
sigui possible, per a l’execució d’aquest acord. 
    
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.---- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

3.3.3.3. RelaciRelaciRelaciRelació factures per aprovar corresponents a l'exercici de 2009, per ó factures per aprovar corresponents a l'exercici de 2009, per ó factures per aprovar corresponents a l'exercici de 2009, per ó factures per aprovar corresponents a l'exercici de 2009, per 
import de 2.797,88 euros.import de 2.797,88 euros.import de 2.797,88 euros.import de 2.797,88 euros.    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
ATES 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 18 de les Bases d’execució del Pressupost 2010  
correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses derivades de contractacions i 
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos 
ordinaris. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 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. 
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VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentada corresponents a feines de  l’exercici de 2009 
amb el  núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/12 12 12 12 de proposta per Junta , per un    import de 2.797,88 euros. 2.797,88 euros. 2.797,88 euros. 2.797,88 euros..... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent : 
 
ACORD : ACORD : ACORD : ACORD :     
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 2.797,882.797,882.797,882.797,88 euros euros euros euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització. 
    
    

4.4.4.4. Certificació número 4 a nom empresa Construcciones Solius SA y Obras Certificació número 4 a nom empresa Construcciones Solius SA y Obras Certificació número 4 a nom empresa Construcciones Solius SA y Obras Certificació número 4 a nom empresa Construcciones Solius SA y Obras 
Electricas SA, amb CIF UElectricas SA, amb CIF UElectricas SA, amb CIF UElectricas SA, amb CIF U----65223646 de obres de març de 2010 per Obre65223646 de obres de març de 2010 per Obre65223646 de obres de març de 2010 per Obre65223646 de obres de març de 2010 per Obres s s s 
Sala Polivalent CEIP MogentSala Polivalent CEIP MogentSala Polivalent CEIP MogentSala Polivalent CEIP Mogent    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 4, a nom de l’empresa Construcciones Solius SA y Obras 
Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el mes de 
març de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de 
104.556,66 euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08.321.62207 – Sala 
Polivalent CEIP Mogent, inclosa en el Pressupost per al 2010.  
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 4, a nom de l’empresa Construcciones Solius 
SA y Obras Electricas SA, amb CIF U-65223646, corresponent a les obres realitzades el 
mes de març de 2010 per les obres de la Sala Polivalent al CEIP Mogent per import de 
104.556,66 euros. 
  
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
 
    

5.5.5.5. Errada certificació 1 Projecte Urbanització Carrer Nogueres.  Tram A, a la Errada certificació 1 Projecte Urbanització Carrer Nogueres.  Tram A, a la Errada certificació 1 Projecte Urbanització Carrer Nogueres.  Tram A, a la Errada certificació 1 Projecte Urbanització Carrer Nogueres.  Tram A, a la 
zona esportiva del sector SPRzona esportiva del sector SPRzona esportiva del sector SPRzona esportiva del sector SPR----3, a Santa Agnés.3, a Santa Agnés.3, a Santa Agnés.3, a Santa Agnés.    
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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. 
 
Atesa la Junta de Govern de data 08 d’abril de 2010 en la qual es va aprovar la 
certificació número 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF A59161158, 
corresponent a les obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al Projecte 
d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR-3, a 
Santa Agnès de Malanyanes per import de 110.051,39 euros, desglossat en 94.871,88 
euros de base imponible i 15.179,50 euros d’IVA. 
 
Atès que a l’esmentada Junta existeix un error, degut que en la certificació es produeix 
una errada material en l’import revisat, ja que s’ha detectat una incorrecció en aplicar 
la fòrmula de la baixa ofertada a la licitació. 
 
On diu: 
    
“    VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF A59161158, 
corresponent a les obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al Projecte 
d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR-3, a 
Santa Agnès per import de 110.051,39 euros, desglossat en 94.871,88 euros de base 
imponible i 15.179,50 euros d’IVA. 
...    
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF 
A59161158, corresponent a les obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al 
Projecte d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR-
3, a Santa Agnès per import de 110.051,39 euros, desglossat en 94.871,88 euros de 
base imponible i 15.179,50 euros d’IVA. 
...” 
 
Ha de dir:  
 
“ VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació número 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF A59161158, 
corresponent a les obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al Projecte 
d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR-3, a 
Santa Agnès per import de 106.529,74 euros, desglossat en 91.835,98 euros de base 
imponible i 14.693,76 euros d’IVA. 
... 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació número 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF 
A59161158, corresponent a les obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al 
Projecte d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR-
3, a Santa Agnès per import de 106.529,74 euros, desglossat en 91.835,98 euros de 
base imponible i 14.693,76 euros d’IVA. 
...” 
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Atès l’article 105.2) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquestes podran  
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats,  els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Rectificar l’errada material existent abans referida, en l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local de data 08 d’abril de 2010 en la qual es va aprovar la certificació 
número 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF A59161158, corresponent a les 
obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al Projecte d’urbanització del 
carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR-3, a Santa Agnès de 
Malanyanes.  
    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----  Comunicar el present acord a l’interessat. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l’Àrea d’Obres i 
Serveis de l’Ajuntament. 
    

6.6.6.6. Aprovació de la modificació del punt II de ServAprovació de la modificació del punt II de ServAprovació de la modificació del punt II de ServAprovació de la modificació del punt II de Serveis de Joventut, de eis de Joventut, de eis de Joventut, de eis de Joventut, de 
l'apartat 4 de l'ordenança 25, reguladora dels preus públics per a la l'apartat 4 de l'ordenança 25, reguladora dels preus públics per a la l'apartat 4 de l'ordenança 25, reguladora dels preus públics per a la l'apartat 4 de l'ordenança 25, reguladora dels preus públics per a la 
prestació de serveis.prestació de serveis.prestació de serveis.prestació de serveis.    

    
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’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 aprovà 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 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.---- APROVAR la modificació del punt II de serveis de joventut, de l’apartat 4 de 
l’ordenança 25, reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència municipal d’acord amb el següent detall:   
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SERVEIS OFERTATS ALS TRES CASALSSERVEIS OFERTATS ALS TRES CASALSSERVEIS OFERTATS ALS TRES CASALSSERVEIS OFERTATS ALS TRES CASALS    
Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al 3 de setembre de 2010 
    
SERVEIS A CADA CASALSERVEIS A CADA CASALSERVEIS A CADA CASALSERVEIS A CADA CASAL    HORARIHORARIHORARIHORARI    PREU per PREU per PREU per PREU per 

SetmanaSetmanaSetmanaSetmana    
SERVEI ACOLLIDASERVEI ACOLLIDASERVEI ACOLLIDASERVEI ACOLLIDA    De 8 a 9hDe 8 a 9hDe 8 a 9hDe 8 a 9h    10101010€    
SERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADOR    De 13 a 15hDe 13 a 15hDe 13 a 15hDe 13 a 15h    40404040€    
CASAL D’ESTIU MATÍCASAL D’ESTIU MATÍCASAL D’ESTIU MATÍCASAL D’ESTIU MATÍ    De 9 a 13hDe 9 a 13hDe 9 a 13hDe 9 a 13h    39393939€    
CASAL D’ESTIU TARDACASAL D’ESTIU TARDACASAL D’ESTIU TARDACASAL D’ESTIU TARDA    De 15 a 17hDe 15 a 17hDe 15 a 17hDe 15 a 17h    19,50 19,50 19,50 19,50 €    
CASAL D’ESTIU MATÍ I TARDACASAL D’ESTIU MATÍ I TARDACASAL D’ESTIU MATÍ I TARDACASAL D’ESTIU MATÍ I TARDA    De 9 a 13h i de De 9 a 13h i de De 9 a 13h i de De 9 a 13h i de 

15 a 17h15 a 17h15 a 17h15 a 17h    
58,50 58,50 58,50 58,50 €    

    
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà 
 
PREUS ESPORÀDICPREUS ESPORÀDICPREUS ESPORÀDICPREUS ESPORÀDICS SERVEI ACOLLIDA I MENJADORS SERVEI ACOLLIDA I MENJADORS SERVEI ACOLLIDA I MENJADORS SERVEI ACOLLIDA I MENJADOR    
 
SERVEI ESPORÀDICSERVEI ESPORÀDICSERVEI ESPORÀDICSERVEI ESPORÀDIC    PREUPREUPREUPREU    
SERVEI ACOLLIDASERVEI ACOLLIDASERVEI ACOLLIDASERVEI ACOLLIDA    3,53,53,53,5€    
SERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADOR    9999€    
 
 
MATINS MUSICALSMATINS MUSICALSMATINS MUSICALSMATINS MUSICALS    
Del 28 de juny al 30 de juliol de 2010 
    
SERVEIS SERVEIS SERVEIS SERVEIS     HORARIHORARIHORARIHORARI    PREU per PREU per PREU per PREU per 

SetmanaSetmanaSetmanaSetmana    
MATINS MUSICALSMATINS MUSICALSMATINS MUSICALSMATINS MUSICALS    De 9 a 13hDe 9 a 13hDe 9 a 13hDe 9 a 13h    65656565€    
SERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADOR    De 13 a 15hDe 13 a 15hDe 13 a 15hDe 13 a 15h    40404040€    
CASACASACASACASAL D’ESTIU TARDAL D’ESTIU TARDAL D’ESTIU TARDAL D’ESTIU TARDA    De 15 a 17hDe 15 a 17hDe 15 a 17hDe 15 a 17h    19,50 19,50 19,50 19,50 €    
    
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà    
    
 
ENGLISH 4UENGLISH 4UENGLISH 4UENGLISH 4U    
Del 28 de juny al 30 de juliol de 2010 
    
SERVEIS SERVEIS SERVEIS SERVEIS     HORARIHORARIHORARIHORARI    PREU per PREU per PREU per PREU per 

SetmanaSetmanaSetmanaSetmana    
ENGLISH 4UENGLISH 4UENGLISH 4UENGLISH 4U    De 9 a 13hDe 9 a 13hDe 9 a 13hDe 9 a 13h    70707070€    
SERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADORSERVEI MENJADOR    De 13 a 15hDe 13 a 15hDe 13 a 15hDe 13 a 15h    40404040€    
CASALCASALCASALCASAL D’ESTIU TARDA D’ESTIU TARDA D’ESTIU TARDA D’ESTIU TARDA    De 15 a 17hDe 15 a 17hDe 15 a 17hDe 15 a 17h    19,50 19,50 19,50 19,50 €    
    
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà 
    
En el cas de baixa només s' efectuarà devolució de la totalitat de l' import de la inscripció fins 10 
dies abans de l' inici de l' activitat. A partir d' aquest termini i fins començar l' activitat només es 
retornarà el 75% de l' import de la inscripció. Un cop començada l' activitat no es podrà fer cap 
devolució de l' import de la inscripció. 
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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, 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.        
    
QUART.QUART.QUART.QUART.----    Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu, un cop transcorregut el 
període d’exposició pública.    
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ----....Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics 
d’aquest Ajuntament. 
    
    
    
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. Exp. 26/05 a nom d' EDUARDO BLANCO per legalització modificacions Exp. 26/05 a nom d' EDUARDO BLANCO per legalització modificacions Exp. 26/05 a nom d' EDUARDO BLANCO per legalització modificacions Exp. 26/05 a nom d' EDUARDO BLANCO per legalització modificacions 
de les obres majors al c. Salvador Espriu, 11. de les obres majors al c. Salvador Espriu, 11. de les obres majors al c. Salvador Espriu, 11. de les obres majors al c. Salvador Espriu, 11.     

 
Posada en consideració la proposta, els Srs. Assistents acorden per unanimitat 
que  quedi sobre la taula per posterior estudi dels serveis tècnics municipals.    
    
    

8.8.8.8. Exp.o.major 6/2010. Enderroc vivenda unifamiliar al carrer Major, 29 a Exp.o.major 6/2010. Enderroc vivenda unifamiliar al carrer Major, 29 a Exp.o.major 6/2010. Enderroc vivenda unifamiliar al carrer Major, 29 a Exp.o.major 6/2010. Enderroc vivenda unifamiliar al carrer Major, 29 a 
nom de Antònia Serra Fortunynom de Antònia Serra Fortunynom de Antònia Serra Fortunynom de Antònia Serra Fortuny    

 
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 9 de març de 2010 amb número de Registre General 
d'Entrada 1723/10, formulada per la Sra. M. ANTÒNIA SERRA FORTUNY, per a realitzar 
les obres d’enderroc d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres al carrer Major, núm.29, 
dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i els articles 234 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels articles 
75 i 76 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
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Vist l’informe favorable emès en data 7 d’abril de 2010 per l’arquitecte tècnic 
municipal.  
 
Atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es sol·licita és conforme a 
la vigent normativa urbanística reguladora.  
 
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.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici del de tercer, a la Sra. MARIA ANTÒNIA SERRA FORTUNY, per la que 
sol·licita llicència d’obra (expedient d’obra major 6/10) per a realitzar obres consistents 
en l’enderroc d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres al carrer Major, núm.29, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- .- 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 2.000 2.000 2.000 2.000 
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. 
 
TERCER.-  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 5843,04 euroseuroseuroseuros. 
 
QUART.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
 
Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  
ICIO + TAXESICIO + TAXESICIO + TAXESICIO + TAXES    

Pressupost visat:  6.100 € 

ICIO= Press.* 3,04 %= 185,44 € 

Taxa=    218,44 € 

Total =    403,63 €. 

 
CINQUÈ.- Condicions de llicència: 
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Examinat el contingut de la documentació conjunta presentada i degut a la situació 
sorgida per causa de l’esfondrament parcial de l’edifici i a la necessitat de protegir la 
seguretat de les persones i dels edificis veïns per causa de la situació creada, el tècnic 
municipal sotasignat adscrit a l’Àrea d’Urbanisme i Territori d’aquest ajuntament emet 
informe favorable a la sol·licitud formulada condicionat al compliment dels següents 
extrems: 
 
- Amb caràcter previ a l’enderroc s’ha de disposar de plànol de senyalització viària 
consensuat o subscrit amb la policia local. 

- Durant el procés d’enderroc s’ha de regar contínuament la zona d’obra per tal 
d’evitar pols als veïns propers. 

- Amb caràcter previ a l’enderroc, en el cas de ser necessari, les companyies de 
subministrament de baixa tensió (FECSA-ENDESA), enllumenat públic (SECE), gas (gas 
natural), aigua potable (SOREA) i telefonia (TELEFONICA) hauran d’haver procedit 
prèviament al tall de les escomeses corresponents. 

- De conformitat amb allò establert a la memòria del projecte (procés d’enderroc) 
caldrà mantenir o col·locar els elements de reforç d’estructura necessaris per aconseguir 
l’estabilitat de les parets mitgeres dels habitatges veïns. 
 
- Una vegada realitzat l’enderroc caldrà procedir de forma immediata a la 
impermeabilització de les parets referides i a l’aïllament tèrmic de les mateixes. 
 
- S’ha de protegir la pavimentació del vial existent per evitar desperfectes per causa de 
les obres d’enderroc. 

- S’ha de garantir l’accés rodat i de vianants als veïns residents al carrer Major. 

- Els talls de carrer que siguin necessaris per tal de realitzar l’enderroc hauran de 
disposar de la preceptiva autorització municipal. 

- Caldrà tramitar llicència a part, per la col·locació de grues i/o d’altres elements que 
requereixin una eventual ocupació de la via pública en el transcurs de les obres 
d’edificació. En aquest cas, la retirada de runes es farà de forma manual amb vehicles 
de poc tonatge. En  el cas de que sigui imprescindible la retirada de runes amb camió, 
degut al tipus de pavimentació lleuger dels carrers del casc antic, s’ha de realitzar amb 
vehicles rígids de PMA 8 T. 

- La documentació aportada no permet avaluar l’existència de plaques de fibrociment. 
Tan sols en el cas de confirmar-se l’existència de plaques de fibrociment, prèviament al 
seu desmantellament (a realitzar per una empresa RERA) s’ha d’elaborar un pla de 
treball aprovat per la Generalitat de Catalunya i redactat per la referida empresa.  
L’Ordre de prohibició de l’ús, comercialització i fabricació de l’amiant és la del 7 
de desembre del 2001, publicada en el BOE 14-12-2001 núm. 299 pag. 47156. 
Aquesta ordre va entrar en vigor el 14 de juny de 2002 en quan a la fabricació i 
al 14 de desembre del 2002 va entrar en vigor la seva prohibició total 
(comercialització i utilització). 
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- Cal recordar que l’amiant està catalogat com a residu especialresidu especialresidu especialresidu especial pel catàleg 
europeu de residus, amb el codi 1codi 1codi 1codi 170605 corresponent a materials de 70605 corresponent a materials de 70605 corresponent a materials de 70605 corresponent a materials de 
construcció que contenen amiant. construcció que contenen amiant. construcció que contenen amiant. construcció que contenen amiant. El tractament que ha de rebre aquest 
residus és T13T13T13T13, és de residus especialsde residus especialsde residus especialsde residus especials. El procés i forma de la retirada de 
les plaques de fibrociment amb amiant ve regulada per les 
determinacions contingudes en el Real Decret 1406/89 de 10 de 
novembre i l’ordre de 7 de desembre de 2001 i a la següent normativa 
espanyola vigent :  

 
• Ordre de 31 d'octubre de 1.984, pel que s'aprova el Reglamento sobre trabajos con 

riesgo de amianto. 
• Ordre de 7 de gener de 1.987, pel que s’estableixen normes complementàries del 

Reglamento. 
• Ordre de 26 de juliol de 1.993 que modifica l'Ordre de 31 d'octubre de 1.984 I LA 

Ordre de 7 de gener de 1.987. 
• Ordre de 22 de desembre de 1.987, pel que s’aprova el modelo de libro de registro 

de datos correspondientes al R.E.R.A. 
• Resolució de 20 de febrer de 1.989, de la Direcció General de Treball, pel que 

s'aprova la remissió de fitxes de seguiment ambiental imèdic. 
• Llei Bàsica de 20/1986 de rsidus tòxics i perillosos. 
• Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención de riesgos laborales. 
• R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcció.                                      
 
- 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. 

    
    
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    
    

9.9.9.9. Sol.licitud subvenció per promoure la participació ciutadana adreçada a Sol.licitud subvenció per promoure la participació ciutadana adreçada a Sol.licitud subvenció per promoure la participació ciutadana adreçada a Sol.licitud subvenció per promoure la participació ciutadana adreçada a 
ens locals i consorcis pel període 2010ens locals i consorcis pel període 2010ens locals i consorcis pel període 2010ens locals i consorcis pel període 2010----2011201120112011    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya vol contribuir a l’enfortiment d’una 
democràcia de qualitat, innovadora i propera, col.laborant amb els diferents ens locals i 
consorcis del país, per tal de realitzar més i millors experiències de participació 
ciutadana i complir, així, el mandat de l’article 43 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 
 
Vista l’Ordre IRP/75/2010, de 16 de març, del Departament d’Interior, Realcions 
Institucionals i Participació, publicada al DOGC 5598, que aprova les bases reguladores 
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i obre el termini de presentació de sol.licituds de subvencions per promoure la 
participació ciutadana adreçada a ens locals i consorcis, pel període 2010-2011. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es considera d’interès públic 
promoure la participació ciutadana al municipi. 
 
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, publicat al BOP de Barcelona núm. 187 de 
6 d’agost de 2007. 
 
Es per tot això, que el regidor de Participació Ciutadana sotasignant proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Concórrer a la convocatòria IRP/75/2010, de 16 de març, del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, publicada al DOGC 5598, que aprova 
les bases reguladores i obre el termini de presentació de sol.licituds de subvencions per 
promoure la participació ciutadana adreçada a ens locals i consorcis, pel període 2010-
2011 i, a aquest efecte, sol.licitar una subvenció, pel bienni 2010-2011, pel projecte de 
Desenvolupament d’òrgans per a la participació ciutadana i de processos participatius 
al municipi de la Roca del Vallès, segons el detall anual següent: 
 

• Any 2010-28.000 euros 
• Any 2011-28.000 euros 

    
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Personals 
municipals. 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Notificar aquest acord al Departament de d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a través del portal EACAT. 
    
    

10.10.10.10. Acord d'adhesió al Projecte "els Serveis Socials més a prop", organitzat Acord d'adhesió al Projecte "els Serveis Socials més a prop", organitzat Acord d'adhesió al Projecte "els Serveis Socials més a prop", organitzat Acord d'adhesió al Projecte "els Serveis Socials més a prop", organitzat 
per l'Àrea deper l'Àrea deper l'Àrea deper l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona Benestar Social de la Diputació de Barcelona Benestar Social de la Diputació de Barcelona Benestar Social de la Diputació de Barcelona    

 
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 de la Diputació de Barcelona, en la sessió celebrada el 25 de gener 
de 2007, va aprovar el Protocol d’adhesió al Projecte “els Serveis Socials més a prop”, 
organitzat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i executat per 
l’entitat Creu Roja. Aquest acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 42 de 17 de febrer de 2007. 
 
L’esmentat Protocol d’adhesió va ser modificat, pel que fa al finançament del projecte i 
les compromisos de la Diputació, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
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en la sessió celebrada el 13 de desembre de 2007. Aquest acord va ser publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 312 de 29 de desembre de 2007. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 10 de desembre de 
2009, va aprovar la modificació dels percentatges a satisfer per la Diputació de 
Barcelona i els ens locals adherits, amb efectes 1 de gener de 2009, per tal de donar un 
nou impuls al Projecte en l’actual situació de crisi econòmica. Aquest acord va ser 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 309 de 26 de desembre de 
2009. 
 
L’adhesió al Protocol del Projecte “els Serveis Socials més a prop” es fa mitjançant 
acord de l’òrgan de govern de l’Ajuntament, Consorci o Mancomunitat i es tramet 
còpia d’aquest acord a la Diputació de Barcelona, juntament amb la sol.licitud de 
participació en el projecte. 
 
El Projecte “els Serveis Socials més a prop” es finança amb les aportacions de la 
Diputació de Barcelona i els ens adherits. 
 
El Projecte “els Serveis Socials més a prop” pretenen afavorir l’accés als serveis, 
l’assistència personal i l’ajuda domiciliària  a les persones més grans de 80 anys, que 
viuen en el seu domicili i que no són usuàries de cap servei social. 
 
Aquest Projecte consisteix a fer visites a domicili a persones grans, mitjançant 
professionals diplomats en treball social, per informar-les sobre l’oferta de prestacions, 
serveis i entitats socials de la població i prevenir la dependència. Aquestes entrevistes 
també són útils per detectar situacions de risc o vulnerabilitat. 
 
Durant les visites esmentades en el paràgraf anterior, es faran unes entrevistes que 
tindran un cost per l’ens local adherit de 4 euros. S’estima que la Roca del Vallès té 356 
persones més grans de 80 anys, que viuen en el seu domicili i que no són usuàries de 
cap servei social. Resultant-ne un cost total per l’Ajuntament de 1.424 euros. 
 
L’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que “la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l’Administració local i les Administracions de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en les termes previstos en les 
Lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius 
que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix que 
“pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals 
tinguin un interès comú.” 
 
Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable, 
els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i  l’extinció dels 
convenis. 
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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. Publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això que la regidora de Serveis Socials i Sanitat sotasignant proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al “Projecte els Serveis Socials més a prop”, organitzat per 
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Sufragar els efectes econòmics  de l’adhesió al Projecte a càrrec de la partida 
pressupostària 07-230-22608 – d’Activitats Serveis Socials. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials 
municipals. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona, juntament amb la sol.licitud de participació en el projecte. 
 
CINQUÈ.- Proporcionar a l’entitat Creu Roja una base de dades de les persones més 
grans de 80 anys no usuàries de serveis socials, amb la informació següent: nom, data 
de naixement, adreça, codi postal i telèfon. Aquest fitxer complirà amb les 
especificacions de la Llei òrganica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 

SISÈ.- Trametre una carta informant-ne als usuaris del servei. 
    
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
19:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 

    
 


