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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL 
DIA 27 de gener de 2011. NÚMERO 2011/2. 
 
 
ASSISTENTS:  Alcalde:   Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 27 de gener de 2011, essent les 17:30 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, i la Sra. 
Montserrat Ametller i Viñamata, i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la 
seva condició de regidor convidat expressament per a aquest acte, assistits 
per mi la secretària, Sra. Dolors Melero Guirao. 
 
Havent excusat la seva absència el Sr. Jordi Fortí i Gurgui. 
 
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 INTERIOR 
 
1.- Aprovació acta dia 13 de gener de 2011 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
2.- Exp. Obres 23/10 a nom d'Albert Puig Gómez per a reforma i ampliació d'un 
habitatge unifamiliar aïllat al C/ Joan Maragall 17  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
3.- Aprovació Protocol col�laboració amb Generalitat de Catalunya per a la 
implementació del "Programa d'Indicadors Culturals per a l'entorn municipal" 
(PICEM)  
 
4.- Proposta sol�licitud subvencions a la Diputació de Barcelona programa 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2011 (XBMQ 2011) 
 
  
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR 
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1. Aprovació acta dia 13 de gener de 2011 
 
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 13 de gener de 2011, 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. 
 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

2. Exp. Obres 23/10 a nom d'Albert Puig Gómez per a reforma i ampliació 
d'un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Joan Maragall 17  

 
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 26 de juliol de 2010 amb 
NRGE 5741 i posterior rectificació de data 29 de desembre de 2010 amb NRGE 
9432, formulada pel Sr. Albert Puig Gómez, per a realitzar obres consistents en 
reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Joan Maragall 17, 
dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecta 
Municipal en data 14 de gener de 2011, 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. 
 
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: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, al Sr. Albert Puig Gómez, per a realitzar 
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obres consistents en reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ 
Joan Maragall 17, dins d’aquest terme municipal.  
 
SEGON.- 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 385,96 
euros. 
 
TERCER..- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
 
Caldrà liquidar el complement de l’impost i taxes de llicència, sobre el 
pressupost: 

Habitatge Garatge 
Superfície 95,66             m2 101,82 2                            
Coef 0,640             0,192 0                            
Mòdul 1940,48 €/m2 1940,48
Obra parcial -                             
Pressupost Ajuntament 156.736,14    26.078.699            

TOTAL 156.736,14    € 26.078.699           

Impost 3,04% 4.764,78           € 792.792                
Taxa 194,07           
Placa Obres 18,00             
TOTAL LLICENCIA 4.976,85        

 
QUART.- Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels béns i serveis 
públics afectats s’ha de presentar en aquest Ajuntament una garantia 
econòmica de 1.361,73 euros, 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. 
 
CINQUÈ.- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar original del document 
d’acceptació de residus pel gestor autoritzat (D 201/94 i D 161/2001) i caldrà 
aportar el nou plànol 2 Estructura. Forjats(corresponent al projecte executiu), en el 
qual quedi palès que en la part en volum disconforme de l’actual garatge no es 
procedeix a la seva reconstrucció, segons plànol E1 del projecte bàsic. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

3. Aprovació Protocol col�laboració amb Generalitat de Catalunya per a 
la implementació del "Programa d'Indicadors Culturals per a l'entorn 
municipal" (PICEM)  
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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. 
 
 
Atès que a partir de l’any 2011 serà requisit indispensable participar en el 
“Projecte d’indicadors culturals per a l’entorn municipal (PICEM)”, del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per obtenir la 
subvenció per a la programació estable d’activitats culturals de caràcter 
professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música i en l’àmbit de les arts 
visuals. 
 
Atès que el PICEM té com a finalitat establir un sistema d’indicadors clau sobre 
l’activitat cultural que realitzen els municipis de Catalunya, per poder obtenir, 
de forma àgil i fiable, tant l’estat de l’acció cultural com la seva evolució per a 
avaluar les polítiques culturals dels municipis i la incidència de l’acció de suport 
de la Generalitat en aquest sentit, així com gaudir d’un instrument que ha de 
permetre reunir les dades i, alhora, extreure una col�lecció d’indicadors 
preestablerts d’acord amb la utilitat i objectius del programa, oferint un entorn 
compartit de bones pràctiques en la gestió de l’activitat cultural de l’entorn 
municipal i en la captació de nous públics. 
 
Atès que el PICEM es tracta d’un programa dissenyat per obtenir resultats a 
mig termini que serà de gran utilitat, tant per als ajuntaments que s’hi 
adhereixen com per al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
 
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  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Protocol de col�laboració entre 
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de La Roca del Vallès  per a la implementació del 
“Programa d’indicadors culturals per a l’entorn municipal” (PICEM)   
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Cooperació Cultural 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i al Servei de 
Cultura de l’Ajuntament. 
 
 

4. Proposta sol�licitud subvencions a la Diputació de Barcelona programa 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2011 (XBMQ 2011) 

 



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    

 

 5 

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 25 de 
novembre de 2010 que aprova les Bases i el catàleg d’activitats 2011 del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i s’obre la convocatòria 
anual per a l’atorgament d’ajuts.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès desenvolupa serveis a les diferents 
Àrees Municipals que s’ajusten a la tipologia d’activitats subvencionables a la 
convocatòria.  
 
Atès que l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa 
entre l’administració local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos 
en les lleis (...) 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 836/07 de data 6 de juliol de 2007. 
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això  que es proposa l’adopció  dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol�licitar a la Diputació de Barcelona els següents ajuts econòmics: 
 

ÀMBIT 
DIPUTACIÓ 

LÍNIA DE SUPORT 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
AJUNTAMENT 
APLICACIÓ 

SOL.LICITUD 
SUBVENCIÓ 

2010 

BENESTAR 
SOCIAL 

Promoure el 
desenvolupame
nt de l'infància i 
adolescència i 

les seves 
famílies 

Promoure la 
qualitat de vida 
de la infància i 
adolescència 

Programa de 
prevenció de 

les  
Drogodependè

ncies 

8.000 € 

BENESTAR 
SOCIAL 

Promocionar 
l'autonomia 

personal, 
fomentar 

l'envelliment 
actiu i atendre 

Promoure la 
participació 

social , el 
foment d'hàbits 
saludables i la 

seguretat de les 

I tu per què no? 
Foment de les 
tecnologies de 

la informació i la 
comunicació  ( 

TIC ) per a la 

Ordinadors i 
curs 

formació 
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les situacions de 
dependència  

persones grans gent gran 

BENESTAR 
SOCIAL 

Promocionar 
l'autonomia 

personal, 
fomentar 

l'envelliment 
actiu i atendre 

les situacions de 
dependència  

 

Facilitar que les 
persones amb 
dependència 

i/o manca 
d'autonomia 

personal puguin 
viure a casa 
seva amb la 

màxima qualitat 
de vida 

Arranjaments 
d'habitatges per 
a la gent gran 

2.500 € 

BENESTAR 
SOCIAL 

Fomentar la 
inclusió social i 

el treball 
comunitàri 

Potenciar la 
inclusió i la 

cohesió social 

Programa de 
prevenció i 

inclusió social 
86.500€ 

COMERÇ 

Dinamització 
del teixit 

comercial 
 

Polítiques 
comercials en 
un centre 
comercial urbà 

Desenvolupame
nt i comerç 

12.500 € 

COMERÇ 
Fires locals 

 

Accions de 
foment de fires 
locals 

Fira del comerç 
i Fira de Nadal 

13.175€ 

COMERÇ 

Foment de 
l'ordenació 
comercial 

 

Censos 
d'activitats 
comercials i de 
serveis 

Cens de les 
activitats 
comercials i 
serveis de la 
Roca del Vallès 

3.000 € 

COMERÇ 

Mercats de 
venda no 
sedentària 

 

Accions de 
foment de 
mercats de 
venda no 
sedentària 

Ampliació i 
consolidació 
dels Mercats de 
venda no 
sedentària de 
La Torreta i de 
Sta Agnès 

3.000 € 

CULTURA 

Desenvolupam
ent Cultural 
local 

Foment al 
desenvolupame
nt local 
 

Desenvolupame
nt cultural a la 
Roca del Vallès 
(activitats 
populars i 
programació de 
tallers) 

 
   60.000 € 
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CULTURA 

Desenvolupam
ent Cultural 
local 

Difusió d’arts 
escèniques i 
música 

 
Cicle 
Filharmonia 
2011 

 
  12.000 € 

CULTURA 

Desenvolupam
ent Cultural 
local 

Foment de les 
arts visuals 

 
Marc 2011-
Mostra d’Art la 
Roca 
 

 
    4.000 € 

DESENVOLUPA-
MENT 

ECONÒMIC 

Polítiques de 
mercat de 
treball 

Serveis locals 
d'ocupació 

Intermediació 
laboral 

  16.200 € 

DESENVOLUPA-
MENT 

ECONÒMIC 

Polítiques de 
mercat de 
treball 

Serveis locals 
d'ocupació 

Contractació 
d'un nou/va 
tècnic/a 
d'orientació 
laboral per 
reforçar el SLO 
de la Roca del 
Vallès 

7.500 € 

EDUCACIÓ 

Ús social i 
manteniment 
de centres 

Funcionament 
de centres 
educatius  
de gestió 
municipal 

Consolidació 
escola de 
música 

35.000 € 

EDUCACIÓ 

Ús social i 
manteniment 
de centres 

Funcionament 
de centres 
educatius  
de gestió 
municipal 

Formació 
permanent 

12.500 € 

5è Cros 
Comarcal 

Escolar de la 
Roca del Vallès 

4.500 € 

ESPORTS 
Esdeveniments i 

activitats 
esportives 

Esdeveniments 
esportius de 

caràcter 
puntual i de 
participació 

oberta 

16a Marxa de la 
Creu de la 

Torreta 
4.500 € 

ESPORTS 
Esdeveniments i 

activitats 
esportives 

Organització de 
la Festa de 

l’Esport 

Festa de l’Esport 
Roquerol 

6.000 € 
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Gimnàstica de 
manteniment i 

ioga per a 
adults 

15.000 € 

ESPORTS 
Programes 

esportius locals 

Activitats 
d’esport, salut i 
qualitat de vida 

Programa PAFES 
d’esport i salut 

4.500 € 

ESPORTS 
Programes 

esportius locals 

Actitivats 
d’esport, 

educació i 
valors 

Patis oberts 6.000 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Politiques locals 
d'igualtat  

Foment de les 
polítiques locals 
d'igualtat de 
dones i homes 

Suport Dones  6.000 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Desenvolupam
ent de 
polítiques locals 
de diversitat i 
ciutadania 

Polítiques locals 
d'igualtat 

Acollida nova 
ciutadania 

1.500 € 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 
de joventut 

Desenvolupame
nt de plans 
locals de 
joventut  
o programes 
d'activitats 

Desenvolupame
nt de plans  
locals de 
joventut o 
programes 
d'activitats 

15.000 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 
de joventut 

Punts 
d'informació i 
dinamització 
juvenil als  
als centres 
d'educació 
secundària 
(PIDCES) 

Punts 
d'informació i 
dinamització 
juvenil als 
centres 
d'educació 
secundària 
(PIDCES) 

10.000 

IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

Polítiques locals 
de participació 

ciutadana i 
drets humans 

Foment de la 
participació 
ciutadana i 

drets humans 
de proximitat 

Programa de 
processos 

participatius 
ciutadans 

5.000 € 

RELACIONS 
INTERNACIONAL

S 

Polítiques locals 
de cooperació 
al 
desenvolupame

Accions 
puntuals de 
sensibilització 

Setmana de la 
Solidaritat 

2.000 
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nt 

SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 

Animals de 
companyia  

Activitats 
relacionades 

amb els animals 
de companyia 
(gossos i gats) 

Programa 
Municipal 

d’Animals de 
Companyia 

10.000 € 

SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 

Sanitat 
ambiental 

Projectes i 
activitats en 
matèria de 

sanitat 
ambiental 

Programa de 
salut ambiental 

10.000 € 

SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 

Informació i 
Assessorament 

en consum 

Bústia del 
Consumidor 

Servei Municipal 
Consum 

0 € 

TURISME 
Polítiques locals 

de turisme  

Desenvolupame
nt i promoció 
turística del 

territori 

Ruta 
prehistòrica 

15.000 € 

TURISME 
Polítiques locals 

de turisme 

Projectes 
tècnics de 

senyalització 
turística 

Pla de 
senyalització del 

camí i 
tematització 

lúdica La Roca  

15.000 € 

 
 
SEGON.- Trametre aquest acord a L’Àrea de Govern Local de la Diputació de 
Barcelona.  
 
TERCER.- Realitzar la sol�licitud individualitzada d’ajut econòmic a cadascuna 
de les Àrees de la Diputació de Barcelona 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
la signatura dels documents que es derivin d’aquest acord.” 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 18:15, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 
 
 


