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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 9 de desembre de 20109 de desembre de 20109 de desembre de 20109 de desembre de 2010.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2010/302010/302010/302010/30....    
 
    
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 9 de desembre de 2010, essent les 17:40 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 i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de 
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, 
Sra. Dolors Melero Guirao. 
 

El regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui, es retira a les 18,50 finalitzat el punt 10 de 
l’area de Territori, Urbanisme i Medi Ambient, per tal d’assistir a la reunió de 
veïns de Can Solell. 
 
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 26 de novembre de 2010 
 
2.- Execució sentència RCA 562/04 Unitat d'Actuació Can Font de la Parera 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
3.- Acceptació resolució distribució tram supramunicipal i aprovació distribució 
a ens supramunicipal 2008. 
 
4.- Acceptació resolució distribució tram supramunicipal i aprovació distribució 
a ens supramunicipal 2009. 
 
5.- Acceptació resolució distribució tram supramunicipal 2010. 
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6.- Donar compte de la relació de factures d'import 207.846,93 €, aprovada per 
Resolució  
d'Alcaldia amb el núm 1391/2010. 
 
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 exp. obres 48/06 a nom de Propermar S.L. Rbl. 
Mestre J Torrents 100-102 
 
8.- Exp 27/2010. Atorgar llicència per reforma de coberta a la Masia Can 
Tonico. 
 
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.- Atorgament d'una subvenció extraordinària, per raons socials, a la Fundació 
Oncovallès 
 
10.- Atorgament d'una subvenció a l'Associació de Comerciants de la Roca del 
Vallès 
 
11.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia, de 14/11/10, per mitjà de la qual 
s'atorguen subvencions a entitats esportives i socioculturals mitjançant el 
conveni de col.laboració entre la societat Value Retail Barcelona, SL i 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès per l'any 2010 
 
12.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 1382/10, de 25 de novembre, que 
aprova el contingut i la signatura del conveni amb l'Associació PIC la Torreta del 
Vallès pels anys 2010-2011-2012 
  
Assumptes sobrevingutsAssumptes sobrevingutsAssumptes sobrevingutsAssumptes sobrevinguts    
    
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIÀREA DE SECRETARIA I RÈGIÀREA DE SECRETARIA I RÈGIÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORM INTERIORM INTERIORM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Aprovació acta dia 26 de novembre de 2010Aprovació acta dia 26 de novembre de 2010Aprovació acta dia 26 de novembre de 2010Aprovació acta dia 26 de novembre de 2010    
    
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 26 de novembre de 2010, el qual va 
estar adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels 
membres sol·liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots 
els assistents. 
    

2.2.2.2. Execució sentència RCA 562/04 Unitat d'Actuació Can Font de la PareraExecució sentència RCA 562/04 Unitat d'Actuació Can Font de la PareraExecució sentència RCA 562/04 Unitat d'Actuació Can Font de la PareraExecució sentència RCA 562/04 Unitat d'Actuació Can Font de la Parera    
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 

Vist que en data 27/09/10 amb NRGE 7143/10 el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 11 de Barcelona, en el marc del RCA 562/04, mitjançant escrit de data 
01/09/10, insta a l’Ajuntament que “prengui les mesures oportunes per a que es deixin 
sense efecte totes les anotacions, inscripcions o obligacions derivades del projecte de 
reparcel·lació, inclòs l’anotació del propi projecte declarat nul”.  
 
A tal efecte indicar que el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 11 de Barcelona, 
va dictar la Sentència 76/2007 en data 20 de maç de 2007 en el recurs Contenciós-
Administratiu número 562/2004, del següent tenor: 
 
“ Que debo estimar y estimo el presente recurso contencioso-administrativo, y en 
consecuencia anulo por no resultar ajustado a derecho el proyecto de reparcelación de 
la unidad de actuación de Can Font de la Parera” aprobado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de la Roca del Vallés de 9 de septiembre de 2004 
debiendo proceder el Ayuntamiento de la Roca del Vallés a la elaboración de un nuevo 
proyecto de reparcelación ajustado a las consideraciones recogidas en el cuerpo de 
esta resolución en cuanto a la aplicación de los coeficientes correctores para la 
valoración del suelo de aportación y suelo de adjudicación, todo ello...” (Document 
número 1) 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel·lació número 
168/2007, dicta la següent Sentencia 136/2008 de data 15/02/08: 
 
“Primero.- Desestimar el recurso de apelación formulado por Doña Asumpta Codina 
Montasell contra la Sentencia dictada el 20 de marzo de 2007 por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona. 
 
Segundo.- Estimar el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de La Roca 
del Vallés contra la citada Sentencia, para estimar parcialmente el recurso contencioso-
administrativo y anular el acto recurrido.” (Document número 2) 
 
Promogut incident d’execució de Sentencia, el Jutjat contenciós administratiu número 
11 de Barcelona en data 26 de març dicta la següent resolució: 
 
“ACUERDO estimar el incidente de ejecución forzosa de la Sentencia núm. 136/2008, 
de 15 de febrero de la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instado por el procurador Joan Josep Cucala 
Puig, en la representación que ostenta, ordenando al Ayuntamiento de La Roca del 
Vallés que dicte las ordenes oportunas para que en el plazo de dos meses a contar 
desde la fecha de esta resolución, tome las medidas oportunas para que se dejen sin 
efecto todas las anotaciones, inscripciones u obligaciones derivadas del proyecto de 
reparcelación inscritas en el Registro de la Propiedad, incluido la anotación del propio 
proyecto declarado nulo.” (Document número 3) 
 
Impugnada l’esmentada interlocutòria, la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dicta la Sentencia 342/2010 de 23/04/10, 
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que desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de La Roca del Vallés 
contra la interlocutòria de data 26 de març de 2009: 
 
“PRIMERO.- Desestimar el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de La 
Roca del Vallès contra el auto dictado 26 de marzo de 2009 por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona.” (Document número 4) 
 
En data 04/05/10 RGS 2117/10, notificat en data 07/05/10, per part de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallés es va cursar ofici al Registre de la Propietat número 3 de 
Granollers, el qual diu en la seva literalitat: (Document número 5) 
 
“En relació al Projecte de Reparcel·lació de la Unitat de Can Font de la Parera inscrit en 
el Registre de la Propietat número 3 de Granollers tomo 2412 de l’arxiu, llibre 196 de 
La Roca, foli 62, finca 10.159, inscripció 1a, i atenent el disposat en l’acord quart de la 
resolució d’alcaldia de data 12 de febrer de 2010, certifiicat de la qual adjuntem.  
 
Us adjuntem els següents documents:  
 
Certificat de la Resolució d’alcaldia de data 12 de febrer de 2010 per la que es va 
iniciar l’expedient de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de Can Font de la Parera de 
conformitat amb l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.  
 
Còpia de la sentència 76/2007 dictada en data 20/03/07 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 11 de Barcelona en el RCA 562/04, per la que es declara nul el 
projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació de Can Font de la Parera.  
 
Còpia de la sentència 136/2008 de data 15/02/08 emesa pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya sala del contenciós-administratiu secció tercera per la que es resol 
el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de 20/03/07. 
 
Còpia de la interlocutòria de data 26/03/09 del Jutjat contenciós administratiu número 
11 de Barcelona dictada en execució de sentència.  
 
Còpia del certificat del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació de Can Font 
de la Parera 
 
I, de conformitat amb l’exposat sol·licito:  
 
1.- Certificat de domini i càrregues de totes les finques incloses en l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació de Can Font de la Parera. 
 
2.- Anotació marginal de l’inici del procediment de reparcel·lació en totes les finques.” 
 
El Registrador de la Propietat en data 25 de maig de 2010 va remetre a l’Ajuntament la 
documentació sol·licitada i va afegir:  
 
“ Expedida la certificació interessada en la precedent instància i estesa, a més, al marge 
de la inscripció de domini de les següents finques resultants del Projecte de 
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Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Can Font de la Parera, registrals números 10.159, 
10.160, 10.161, 10.162, 10.163, 10.165, 10.166, 10.167, 10.168, 10.170, 10.171, 
10.172, 10.173, 10.174, 10.175, 10.176, 10.177, 10.179, 10.180 i de la 10.182 a la 
10.221, ambdues incloses, la nota previnguda a l’article 5 del Real Decret 1093/1997 
de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a 
l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat dels actes 
de naturalesa urbanística.” 
 
En conseqüència, i en compliment de les resolucions que s’han citat en el cos del 
present escrit i en l’exercici de les atribucions que amb referència als projectes de 
gestió urbanística em confereix l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local i demés 
normativa concordant, i en base a la competència delegada d’acord amb la resolució 
d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007 
 
PROPOSO  
 
PRIMER.- REMETRE al Registre de la Propietat numero 3 de Granollers les resolucions 
judicials adjuntes a la present resolució i a les que s’ha fet menció més amunt, a fi i 
efecte que, a la vista d’allò ordenat pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 11 
de Barcelona (NRGE 7143/10 data 27/09/10 escrit de data 01/09/10 – Document 
número 6), procedeixi a la cancel·lació de totes i cadascuna de les anotacions, 
inscripcions u obligacions que derivin del projecte de reparcel·lació de la Unitat 
d’Actuació de Can Font de la Parera, i inclòs, si així aparegués en els llibres registrals, la 
cancel·lació de l’anotació del propi projecte de reparcel·lació. 
 
SEGON.- Les finques registrals a les que es contrau la cancel·lació de les inscripcions i 
altres obligacions derivades del projecte de reparcel·lació són les següents: 
 
Parcel·la número 1. Finca Registral 10197 
Parcel.la número 2. Finca Registral 10198 
Parcel.la número 3. Finca Registral 10201 
Parcel.la número 4. Finca Registral 10200 
Parcel.la número 5. Finca Registral 10178, 10179, 10180 
Parcel.la número 6. Finca Registral 10177 
Parcel.la número 7. Finca Registral 10175 
Parcel.la número 8. Finca Registral 10163 
Parcel.la número 9. Finca Registral 10162 
Parcel.la número 10. Finca Registral 10176 
Parcel.la número 11. Finca Registral 10193 
Parcel.la número 12. Finca Registral 10189 
Parcel.la número 13. Finca Registral 10190 
Parcel.la número 14 Finca Registral 10191 
Parcel.la número 15 Finca Registral 10192 
Parcel.la número 16 Finca Registral 10194 
Parcel.la número 17 Finca Registral 10188 
Parcel.la número 18 Finca Registral 10187 
Parcel.la número 19 Finca Registral 10186 
Parcel.la número 20 Finca Registral 10185 
Parcel.la número 21 Finca Registral 10181, 10182,10183,10184 
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Parcel.la número 22 Finca Registral 10164, 10165, 10166, 10167 
Parcel.la número 23 Finca Registral 10168 
Parcel.la número 24 Finca Registral 10169, 10170, 10171, 10172, 10173 
Parcel.la número 25 Finca Registral 10160 
Parcel.la número 26 Finca Registral 10199 
Parcel.la número 27 Finca Registral 10196 
Parcel.la número 28 Finca Registral 10161 
Parcel.la número 29 Finca Registral 10195 
Parcel.la número 30 Finca Registral 10159 
Parcel.la número 31 Finca Registral 10202 
Parcel.la número 32 Finca Registral 10203 
Parcel.la número 33 Finca Registral 10174 
Parcel.la número V.1.Finca Registral 10204 
Parcel.la número V.2.Finca Registral 10205 
Parcel.la número V.3.Finca Registral 10206 
Parcel.la número V.4.Finca Registral 10207 
Parcel.la número V.5.Finca Registral 10208 
Parcel.la número V.6.Finca Registral 10209  
Parcel.la número A.1.Finca Registral 10210  
Parcel.la número B.1.Finca Registral 10211  
Parcel.la número B.2.Finca Registral 10212 
Parcel.la número B.3.Finca Registral 10213 
Parcel.la número B.4.Finca Registral 10214 
Parcel.la número F.1.Finca Registral 10215 
Parcel.la número F.2.Finca Registral 10216 
Parcel.la número F.3.Finca Registral 10217 
Parcel.la número F.4.Finca Registral 10218 
Parcel.la número F.5.Finca Registral 10219 
Parcel.la número E.1.Finca Registral 10220 
Parcel.la número G.Finca Registral 10221 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució al Jutjat del Contenciós-Administratiu número 
11 de Barcelona als efectes que prengui coneixement del compliment de la 
interlocutòria de data 26 de març de 2009 i, una vegada el Registre de la Propietat 
número 3 de Granollers resolgui sobre allò que se li demana, posar-lo en coneixement 
del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 11 en les actuacions del recurs 
contenciós-administratiu número 562/2004. 
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

3.3.3.3. Acceptació resolució distribució tram supramunicipal i aprovació Acceptació resolució distribució tram supramunicipal i aprovació Acceptació resolució distribució tram supramunicipal i aprovació Acceptació resolució distribució tram supramunicipal i aprovació 
distribució a ens supramunicipal 2008.distribució a ens supramunicipal 2008.distribució a ens supramunicipal 2008.distribució a ens supramunicipal 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. 
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Atès que per Resolució GAP/798/2008 es va aprovar la distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de 
cooperacio local de Catalunya, any 2008. 
 
D’acord amb la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2008, la participació dels municipis incloia dos capítols: un 
capítol de lliure disposició per als municipis (pel que fa al nostre municipi era de 
175.951,54 euros) i un capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, 
segons la distribució feta a l’article 45 de la mateixa Llei pertocaven al nostre municipi 
14.615,24 euros. 
 
Atès l’article 45 on la Generalitat havia de transferir a l’Ajuntament els imports de llur 
participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis. Aquesta 
participació tenia com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les 
inversions supramunicipals, i els ajuntaments la podien destinar, totalment o en part, a 
una o diverses entitats supramunicipals en les que participaven. 
 
Vista la notificació del Subdirector General de Cooperació Local amb registre d’entrada 
núm. 7524 de data 22 de setembre de 2008 per la que s’informava de l’enviament 
informàtic al Departament d’Economia i Finances del document comptable 
corresponent a l’abonament de la nostra participació en el Fons per un import de 
14.615,24 euros. 
 
Vist el corresponent document comptable del seu ingrés al nostre Ajuntament. 
 
Atès l’esmentat article 45 de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per a l’any 2008, els ajuntaments han de justificar la destinació d’aquestes 
transferències mitjançant un certificat de la Intervenció que s’ha de lliurar a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
Vista la notificació del Cap del Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals 
amb registre d’entrada núm.8032 de data 3 de novembre de 2010 per la que 
s’informa que tenim retinguts 14.697,15 euros corresponent al fons anualitat 2009 per 
no haver tramés l’esmentat certificat conforme s’ha transferit a l’ens o als ens 
supramunicipals l’import del fons de l’anualitat anterior. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès a data d’avui encara no ha destinat aquesta 
transferència. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès forma part de l’entitat supramunicipal forma part de l’entitat supramunicipal forma part de l’entitat supramunicipal forma part de l’entitat supramunicipal 
Consorci Teledigital GranollersConsorci Teledigital GranollersConsorci Teledigital GranollersConsorci Teledigital Granollers.... 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
    
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Acceptar el contingut de la Resolució    GAP/798/2008 de distribució del Tram 
supramunicipal de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el 
Fons de cooperació local de Catalunya, any 2008. 
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SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.----    Aprovar la distribució del Tram supramunicipal per al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis corresponent a la participació en els ingressos de la 
Generalitat, any 2008 i d’import 14.615,24 euros a favor del Consorci Teledigital 
Granollers per al finançament del servei de televisió digital públic de l’àrea de 
Granollers, en la que es troba el municipi de la Roca del Vallès, com a actuació de 
caràcter supramunicipal a través del pagament de les corresponents quotes. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Comunicar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Justificar a la Direcció General d’Administració Local la destinació del tram 
supramunicipal, mitjançant certificat de la Intervenció. 
    
    

4.4.4.4. Acceptació resolució distribució tram supramunicipal i aproAcceptació resolució distribució tram supramunicipal i aproAcceptació resolució distribució tram supramunicipal i aproAcceptació resolució distribució tram supramunicipal i aprovació vació vació vació 
distribució a ens supramunicipal 2009.distribució a ens supramunicipal 2009.distribució a ens supramunicipal 2009.distribució a ens supramunicipal 2009.    

 
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 per Resolució GAP/547/2009 es va aprovar la distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de 
cooperacio local de Catalunya, any 2009. 
 
D’acord amb la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2009, la participació dels municipis incloia dos capítols: un 
capítol de lliure disposició per als municipis (pel que fa al nostre municipi era de 
182.825,83 euros) i un capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, 
segons la distribució feta a l’article 48 de la mateixa Llei pertocaven al nostre municipi 
14.697,15 euros. 
 
Vist l’article 48 on la Generalitat havia de transferir a l’Ajuntament els imports de llur 
participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis. Aquesta 
participació tenia com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les 
inversions supramunicipals, i els ajuntaments la podien destinar, totalment o en part, a 
una o diverses entitats supramunicipals en les que participaven. 
 
Vist que a data 11 de juny de 2009 encara no s’havia fet efectiva la tranferència a 
l’Ajuntament l’import de llur participació al foment de la prestació supramunicipal de 
serveis.  
 
Vist el certificat d’aprovació per la Junta General celebrada el dia 11 de juny de 2009 
de la distribució del tram supramunicipal del Fons de de cooperació local de Catalunya, 
any 2009. 
 
Vist l’esmentat article 48 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per a l’any 2009, els ajuntaments han de justificar la destinació d’aquestes 
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transferències mitjançant un certificat de la Intervenció que s’ha de lliurar a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
Vista la notificació del Cap del Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals 
amb registre d’entrada núm.8032 de data 3 de novembre de 2010 per la que 
s’informa que tenim retinguts 14.806,73 euros corresponent al fons anualitat 2010 per 
no haver tramés l’esmentat certificat conforme s’ha transferit a l’ens o als ens 
supramunicipals l’import del fons de l’anualitat anterior. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès forma part de les entitats supramunicipals Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès forma part de les entitats supramunicipals Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès forma part de les entitats supramunicipals Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès forma part de les entitats supramunicipals 
Consorci Teledigital Granollers i del Consorci DO Alella.Consorci Teledigital Granollers i del Consorci DO Alella.Consorci Teledigital Granollers i del Consorci DO Alella.Consorci Teledigital Granollers i del Consorci DO Alella. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
    
ACORDSACORDSACORDSACORDS::::    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Acceptar el contingut de la Resolució    GAP/547/2009 de distribució del Tram 
supramunicipal de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el 
Fons de cooperació local de Catalunya, any 2009. 
 
SEGON.- Deixar sense efecte els acords inclosos en el punt quart “Aprovació 
Participació ingressos Generalitat del tram supramunicipal” de la Junta de Govern 
celebrada l’11 de juny de 2009. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.----    Aprovar la distribució del Tram supramunicipal per al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis corresponent a la participació en els ingressos de la 
Generalitat, any 2009 i d’import 14.697,15 euros, quan es rebi, de la manera següent: 
12.897,15 euros a favor del Consorci Teledigital Granollers per al finançament del 
servei de televisió digital públic de l’àrea de Granollers, en la que es troba el municipi 
de la Roca del Vallès i 1.800 euros a favor del Consorci DO Alella per al finançament 
del serveis i activitats que tenen per objectiu impulsar l’activitat turística i econòmica 
del territori dels municipis integrats en el mateix com a actuacions de caràcter 
supramunicipal a través del pagament de les respectives quotes. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Comunicar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....----Justificar a la Direcció General d’Administració Local la destinació del tram 
supramunicipal, mitjançant certificat de la Intervenció.” 
    
    

5.5.5.5. Acceptació resolució distribució tram supramunicipal 2010.Acceptació resolució distribució tram supramunicipal 2010.Acceptació resolució distribució tram supramunicipal 2010.Acceptació resolució distribució tram supramunicipal 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. 
 
Atès que per Resolució GAP/730/2010 es va aprovar la distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de 
cooperacio local de Catalunya, any 2010. 
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D’acord amb la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2009, la participació dels municipis incloia dos capítols: un 
capítol de lliure disposició per als municipis (pel que fa al nostre municipi era de 
190.483,15 euros) i un capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, 
segons la distribució feta a l’article 49 de la mateixa Llei pertocaven al nostre municipi 
14.806,73 euros. 
 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
    
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Acceptar el contingut de la Resolució    GAP/730/2010 de distribució del Tram 
supramunicipal de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el 
Fons de cooperació local de Catalunya, any 2010. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....---- Comunicar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
    

6.6.6.6. Donar compte de la relació de factures d'import 207.846,93 Donar compte de la relació de factures d'import 207.846,93 Donar compte de la relació de factures d'import 207.846,93 Donar compte de la relació de factures d'import 207.846,93 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per Resolució per Resolució per Resolució per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1391/2010.d'Alcaldia amb el núm 1391/2010.d'Alcaldia amb el núm 1391/2010.d'Alcaldia amb el núm 1391/2010.    

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1391/10 per la que s’aprova la relació de factures 
número  F/2010/35 per import de 207.846,93 euros, 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 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 presentades amb el  núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/35353535, per un    import de    
207.846,93 euros.207.846,93 euros.207.846,93 euros.207.846,93 euros..... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOLRESOLRESOLRESOL :  :  :  :     
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 77779.695,759.695,759.695,759.695,75 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 128.151,18128.151,18128.151,18128.151,18 euros euros euros euros,,,, amb càrrec a les partides pressupostaries 
relacionades en el document adjunt. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar el present acord 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 exp. obres 48/06 a nom de Propermar S.L. Rbl. Aprovació Modificació exp. obres 48/06 a nom de Propermar S.L. Rbl. Aprovació Modificació exp. obres 48/06 a nom de Propermar S.L. Rbl. Aprovació Modificació exp. obres 48/06 a nom de Propermar S.L. Rbl. 
Mestre J Torrents 100Mestre J Torrents 100Mestre J Torrents 100Mestre J Torrents 100----102102102102    

 
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 13-04-2010 número de registre d’entrada 2514/10,i 
posterior rectificació de data 18-10-2010 reg. entd. 7608/10,  formulada per Juan 
Carlos Pérez Luna en rep. de Propermar S.L., per a la modificació de la llicència d’obres 
48/06 consistent en modificació de les façanes principal i posterior, modificació de 
l’espai sotacoberta per a destinar-ho a trasters i creació de quatre balcons en el pati 
interior d’illa, de l’edifici plurifamiliar situat a la Rbl. Mestre  J. Torrents 100-102 i 
Gayarre 21. 
 
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. 
 
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;  
 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat    

 

 12 

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. 
 
PPPPRIMER.RIMER.RIMER.RIMER.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la modificació de la llicència d’obres 48/06 consistent en 
modificació de les façanes principal i posterior, modificació de l’espai 
sotacoberta per a destinar-ho a trasters i creació de quatre balcons en el pati 
interior d’illa, de l’edifici plurifamiliar situat a la Rbl. Mestre  J. Torrents 100-102 
i Gayarre 21. 
 
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. Exp 27/2010. Atorgar llicèExp 27/2010. Atorgar llicèExp 27/2010. Atorgar llicèExp 27/2010. Atorgar llicència per reforma de coberta a la Masia Can ncia per reforma de coberta a la Masia Can ncia per reforma de coberta a la Masia Can ncia per reforma de coberta a la Masia Can 

Tonico.Tonico.Tonico.Tonico.    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la sol�licitud de llicència d’obres majors de data 19 d’agost de 2010 amb 
NRGE 6299, formulada per la Sra. Núria Falguera i Martí, per a realitzar obres 
consistents en la reforma de la coberta en annex d’habitatge de la Masia de 
Can Tonico, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per part de l’Àrea de 
Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal 
en data 23 de novembre de 2010, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels 
quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Atenent les previsions de l’article 237 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en relació a la simultaneïtat d’obres 
d’urbanització i de construcció. 
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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 la Sra. Núria Falguera i Martí, per a realitzar obres 
consistents en la reforma de la coberta en annex d’habitatge de la Masia de Can 
Tonico, dins d’aquest terme municipal. 
 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
 
Mòdul 1940,48 €/m2
Obra parcial 27.398,96      -                            
Pressupost Ajuntament 27.398,96      4.558.803              

TOTAL 27.398,96      € 4.558.803             

Impost 3,04% 832,93           € 138.588                
Taxa 194,07           
TOTAL LLICENCIA 1.027,00        

coef.0,64*0,30 = 0,192
 
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 120,20120,20120,20120,20 euros. 
    
QUARTQUARTQUARTQUART.-  Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document d’acceptació de residus 
pel gestor autoritzat ( D 201/94 i D 161/2001) 
 
    
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. Atorgament d'una subvenció extraordinària, per raons socials, a la Atorgament d'una subvenció extraordinària, per raons socials, a la Atorgament d'una subvenció extraordinària, per raons socials, a la Atorgament d'una subvenció extraordinària, per raons socials, a la 
Fundació OncovallèsFundació OncovallèsFundació OncovallèsFundació Oncovallès    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
    
A data 15 d’octubre  de 2010, i amb núm. de registre 7582, l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès ha rebut una demanda de subvenció per part de la Fundació Oncovallès. 
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L’objecte de la demanda és sol·licitar el suport de l’Ajuntament per a la realització del 
Servei de Psicooncología integral als malalts oncològics del municipi. 
 
Atès que aquestes prestacions son realitzades a La Roca del Vallès únicament per la 
Fundació Oncovallès, que realitzen una prestació subsidiària a l’Administració, atenent 
els casos de malalts oncològics a la població,  considerem la necessitat de concedir una 
subvenció directa per raons d’interès social. 
 
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu la possibilitat que 
els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra 
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que 
complementen o supleixen les competències locals. 
 
Atès que en el Pressupost municipal existeix la partida 07-233-48501 Subvencions 
entitats socials i que els Serveis Socials municipals han informat favorablement aquesta 
sol.licitud, per mitjà de l’informe de 21 d’octubre. 
 
Atès que l’article 22, punt 2, apartat c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions que estableix que es podran donar subvencions amb caràcter 
excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari. 
 
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una 
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia 
836 de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que    la regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents 
    
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció 1.000 € a la Fundació per a col.laborar 
amb la prestació del servei de psicooncologia i nutrició a malalts oncològics del 
municipi.  
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Ordenar el pagament immediat de la subvenció amb càrrec a la partida 07-
233-48501 Subvencions entitats socials. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Requerir als beneficiaris de la subvenció que acreditin i justifiquin el destí dels 
fons d’acord amb l’objecte de concessió de la subvenció.  
    
QUARTQUARTQUARTQUART---- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.----    Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    
    

10.10.10.10. AtAtAtAtorgament d'una subvenció a l'Associació de Comerciants de la Roca orgament d'una subvenció a l'Associació de Comerciants de la Roca orgament d'una subvenció a l'Associació de Comerciants de la Roca orgament d'una subvenció a l'Associació de Comerciants de la Roca 
del Vallèsdel Vallèsdel Vallèsdel Vallès    
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès té com a objectiu la dinamització i la potenciació 
del teixit comercial del municipi, per tal d’aconseguir aquest propòsit desenvolupa el 
Pla de Dinamització Comercial que inclou accions de promoció i ordenament del 
comerç local.  
 
El Pla de Dinamització Comercial es realitza de forma a conjunta amb l’Associació de 
Comerciants de la Roca que participa del disseny i objectius del mateix i desenvolupa 
la majoria d’accions de promoció.  
 
En data 23 de novembre de 2010 i NRGE 8619/10, l’Associació de Comerciants la 
Roca del vallès sol·licita una subvenció a aquest Ajuntament, atès que enguany estan 
executant el un projecte de dinamització comercial, el qual es desglossa de la menera 
següent: 
 
Durant tot l’any han realitzat campanyes de fidelització de clients a través de vals 
regals i ha col·laborat en diversos actes lúdics que s’organitzen al municipi donant 
suport a altres entitats, bé siguin de caire esportiu o cultural. 
 
Durant el mes de maig d’enguany, l’Associació ha organitzat la Fira del Comerç 
conjuntament amb l’Ajuntament, durant la qual van sortir al carrer la major part 
d’associats exposant els seus articles, així com ajudant a la dinamització econòmica del 
municipi. 
 
Durant el mes de desembre porten a terme la Campanya de Nadal al llarg de la qual   
fan vals regal per a la clientela, col·laboren a la Fira de Nadal amb una carpa de 
l’Associació i fan diferents accions: com xocolatada, entrega de regals, entre d’altres 
coses. També organitzen una recollida d’aliments que donen a l’entitat del poble de 
Càritas i organitzen diverses activitats pels infants. 
 
Per altra banda, l’Associació col.labora amb sonorització de la zona comercial del 
municipi on s’anunciaran amb una flaca dels diferents comerços associats. 
 
Atès que en el Pressupost municipal existeix la partida 13-241-48507 de subvencions 
de Promoció Econòmica i que la tècnica municipal de Promoció Econòmica ha 
informat favorablement la sol.licitud esmentada, per mitjà de l’informe de data 2 de 
desembre de 2010. 

 
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu la possibilitat que 
els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra 
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que 
complementen o supleixen les competències locals. 
Atès que l’article 22, punt 2, apartat c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions que estableix que es podran donar subvencions amb caràcter 
excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari. 
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Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una 
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia 
836 de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que    el regidor de Comerç i Promoció Econòmica proposa a la Junta de 
Govern  Local l’adopció dels següents, 
    
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció de 3.000 euros a l’Associació de 
Comerciants de la Roca del Vallès per executar un projecte de dinamització comercial 
l’any 2010.  
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Ordenar el pagament immediat de la subvenció amb càrrec a la partida 13-
241-48507 de subvencions de promoció econòmica. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Requerir a l’Associació de Comerciants de la Roca del Vallès que acrediti i 
justifiqui el destí dels fons d’acord amb l’objecte de concessió de la subvenció.  
    
QUARTQUARTQUARTQUART---- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants de la Roca del Vallès. 
 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.---- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la tècnica municipal 
de Promoció Econòmica. 
    
    

11.11.11.11. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia, de 14/11/10, per mitjà de la qual Ratificació de la Resolució d'Alcaldia, de 14/11/10, per mitjà de la qual Ratificació de la Resolució d'Alcaldia, de 14/11/10, per mitjà de la qual Ratificació de la Resolució d'Alcaldia, de 14/11/10, per mitjà de la qual 
s'atorguen subvencions a entitats esportives i socioculturals mitjançant el s'atorguen subvencions a entitats esportives i socioculturals mitjançant el s'atorguen subvencions a entitats esportives i socioculturals mitjançant el s'atorguen subvencions a entitats esportives i socioculturals mitjançant el 
conveni de col.laboració entre conveni de col.laboració entre conveni de col.laboració entre conveni de col.laboració entre la societat Value Retail Barcelona, SL i la societat Value Retail Barcelona, SL i la societat Value Retail Barcelona, SL i la societat Value Retail Barcelona, SL i 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès per l'any 2010l'Ajuntament de la Roca del Vallès per l'any 2010l'Ajuntament de la Roca del Vallès per l'any 2010l'Ajuntament de la Roca del Vallès per l'any 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. 
 
    
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució, de data 24 de 
novembre de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“L’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Retail Barcelona, S.L. van signar 
en data 5 de novembre del 2010 un conveni de col.laboració  per contribuir al 
desenvolupament de les activitats de les entitats socioculturals i esportives del municipi 
de La Roca del Vallès . 
 
L’empresa es compromet en aquest conveni a fer una aportació econòmica de 
15.000,00 euros. que de conformitat amb la clàusula segona es “destinarà 
principalment a les entitats amb les quals “La Roca Village” ve tradicionalment 
col·laborant: Associacions de Comerciants de la Roca del Vallès; Penya Blanc-Blava; 
Balonmanno La Roca; Elskekorrenmolt i les entitats de Santa Agnès de Malanyanes”. 
 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat    

 

 17 

L’esmentada clàusula estableix que “L’Ajuntament decidirà en funció de les activitats 
promogudes per cadascuna d’aquestes entitats l’import de la contribució econòmica 
que correspongui" 
 
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu la possibilitat que 
els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra 
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que 
complementen o supleixen les competències locals. 
 
Atès que existeix crèdit suficient a les partides 09 452 48504 Subvencions entitats 
esportives, 05 334 48500 Subvencions entitats culturals i 13 241 48507 Subvencions 
Promoció Econòmica. 
 
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53€ és una 
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’alcaldia 
de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això, que en l’ús de les atribucions que em són conferides, 
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Atorgar en concepte de subvenció les següents quantitats: 
 
A càrrec de la partida 09 452 48504 Subvencions entitats esportives: 
 

Nom EntitatNom EntitatNom EntitatNom Entitat Import EurosImport EurosImport EurosImport Euros 

Penya Blanc Blava Club de Futbol la Roca  5.000,00 

Elskekorrenmolt   1.000,00 

Balonmano La Roca  5.000,00 

Club de Futbol Santa Agnès  200,00 

 
A càrrec de la partida 05 334 48500 Subvencions entitats culturals 
 

Nom Entitat Nom Entitat Nom Entitat Nom Entitat     Import EurosImport EurosImport EurosImport Euros    

Comissió Festes Santa Agnès 200,00 

Casal d’Avis de Santa Agnès 200,00 

Associació Pessebrista de Santa Agnès 200,00 

Casal de Joves de Santa Agnès 200,00 

 
A càrrec de la partida 13 241 48507 Subvencions Promoció Econòmica 
 

Nom Entitat Nom Entitat Nom Entitat Nom Entitat     Import EurosImport EurosImport EurosImport Euros    

Associació de Comerciants 3.000,00  
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SESESESEGON.GON.GON.GON.----  Notificar aquesta Resolució a les entitats interessades en aquelles parts que 
són interessades. 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar aquesta Resolució a la Intervenció municipal i ordenar el 
pagament immediat mitjançant transferència bancària als beneficiaris.” 
QUARTQUARTQUARTQUART....----    Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és una competència delegada per l’Alcalde en la 
Junta de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007; publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això, que el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 1382 de data 25 de novembre de 2010, 
anteriorment transcrita. 
    
    

12.12.12.12. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 1382/10, de 25 de novembre, que Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 1382/10, de 25 de novembre, que Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 1382/10, de 25 de novembre, que Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 1382/10, de 25 de novembre, que 
aprova el contingut i la signatura del conveni amb l'Associació PIC la aprova el contingut i la signatura del conveni amb l'Associació PIC la aprova el contingut i la signatura del conveni amb l'Associació PIC la aprova el contingut i la signatura del conveni amb l'Associació PIC la 
Torreta del Vallès pels anys 2010Torreta del Vallès pels anys 2010Torreta del Vallès pels anys 2010Torreta del Vallès pels anys 2010----2011201120112011----2012201220122012    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
    
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució 1382, de data 
25 de novembre de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Des de l’any 2007, s’està portant a terme, al barri de la Torreta, una experiència 
d’atenció primària orientada a la comunitat, basada en la recerca participativa 
comunitària, per millorar la salut i el benestar social del territori. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ostenta, dintre del seu marc competencial, la 
participació en la gestió de l’atenció primària de Salut i la provisió dels serveis socials 
d’atenció primària en el seu terme municipal.  
    
En data    19 de juliol de 2010, el Departament de Governació i Administracions Públiques i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès van formalitzar un conveni per a l’atorgament  d’una 
subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en matèria 
d’actuacions comunitàries per als anys  2010, 2011 i 2012. Aquesta subvenció sufragarà 
el “pla de desenvolupament comunitari al barri de la Torreta” de conformitat amb les 
quantitats i anualitats següents: 

• Any 2010: 11.070,00 euros 
• Any 2011: 10.945,00 euros 
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• Any 2012: 10.945,00 euros 
 
La vigència del conveni que s’aprova s’estendrà des de la data de signatura fins al 31 
de desembre de 2012. 
 
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, estableix que les 
administracions públiques poden subscriure acords, pactes,  convenis o contractes amb 
persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin 
per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim 
jurídic  específic que per a cada cas prevegi la disposició que els reguli. 
 
L’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de las entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, entén per conveni de 
col.laboració empresarial en activitats d’interès general aquell pel qual els ens locals, 
entre d’altres entitats, a canvi d’un ajut econòmic per a la realització de les activitats 
que efectuïn en compliment de l’objecte o finalitat específica de la entitat, es 
comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del 
col.laborador en aquestes activitats. El mateix article disposa que la difusió de la 
participació del col.laborador en el marc d’aquests convenis de col.laboració no 
constituirà una prestació de serveis. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els 
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i 
següents del ROAS. 
 
Atès que l’aprovació de convenis és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta 
de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007; publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això, que en us de les facultats que em són conferides,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col.laboració entre 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’Associació PIC la Torreta del Vallès, pel 
desenvolupament comunitari al barri de la Torreta del municipi de la Roca del Vallès, 
pels anys 2010-2011 i 2012. 
 
SEGON.- Ordenar el pagament immediat d’11.070,00 euros a l’Associació PIC la 
Torreta del Vallès, que correspon a l’anualitat 2010 de la subvenció. 
 
 TECER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat Associació PIC la Torreta del Vallès. 
 
CINQUÈ.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local 
que se celebri.” 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és una competència delegada per l’Alcalde en la 
Junta de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007; publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això, que el regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 1382 de data 25 de novembre de 2010, 
anteriorment transcrita. 
    
    
    
 
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 
 

    
 


