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ACTA DE LA SESSIÓ Extraordinària DE LA JUNTA DE GOV ERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 13 de desembre de 2012. NÚMERO 2012/20. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
   
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 13 de desembre de 2012, essent les 18:00 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª Mateo 
Forner, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 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, i l’interventor Sr. Antonio Lopez Alonso. 
 
Havent escusat la seva absència la regidora Sra. Marta Pujol Armengol. 
 
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 SERVEIS CENTRALS 
 

1. Acceptar el contingut de la Resolució GRI/2189/2012, de 23 d'octubre, 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 2012. 

 
 
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 GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, 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 2012. 
D’acord amb l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2012, la participació dels municipis incloïa dos capítols: un capítol de 
lliure disposició per als municipis (152.802,54 euros) i un capítol per a la prestació 
supramunicipal de serveis, del qual, segons la distribució feta a la resolució anteriorment citada 
pertocaven al nostre municipi 6.973,43 euros. 
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Vist l’article 51 on la Generalitat ha de transferir a l’Ajuntament els imports de llur participació 
per al foment de la prestació supramunicipal de serveis. Aquesta participació té com a finalitat 
sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, i els 
ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en 
les que participen. 
 
Vist l’esmentat article 51 de Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2012, 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. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès forma part de les entitats supramunicipals 
Consorci Teledigital Granollers. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar el contingut de la Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, 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 2012. 
 
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 
2012 i d’import 6.973,43 euros, quan es rebi, de la manera següent: 6.973,43 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 actuacions de caràcter 
supramunicipal a través del pagament de les respectives quotes. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. 
 
QUART.-Justificar a la Direcció General d’Administració Local la destinació del tram 
supramunicipal, mitjançant certificat de la Intervenció. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

2. Exp o.menors 141/2008 a nom d'Aigües Ter Llobregat, per les obres 
d'instal.lació fotovoltàica sobre el dipòsit 4. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la sol·licitud data 3 de juliol de 2008 amb número de Registre General d'Entrada 5648, 
formulada per l’empresa AIGÜES TER LLOBREGAT, per a realitzar unes obres consistents en la 
instal·lació fotovoltaica de 1,8 MW sobre el dipòsit número 4 en les instal·lacions d’ATLL, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
Vist que en data 18 de juny de 2012 es va aprovar inicialment el projecte, donant trasllat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme per l’aprovació definitiva.  
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Atès que en data 25 de setembre de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha 
aprovat definitivament, de conformitat amb l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, el projecte en sòl no 
urbanitzable per a la implantació d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta 4 de la ETAP Ter, de La 
Roca del Vallès, formulat per Aigües Ter Llobregat i tramès per l’Ajuntament, i que ha tingut 
entrada en aquest ajuntament en data 27 de setembre de 2012 amb número de Registre d’Entrada 
5729. 
 
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 26 
d’octubre de 2012, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol�licita, són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vista la previsió sobre bonificació de l’ICIO que fa l’article 6.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 3. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons competència delegada d’acord 
amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 de juny de 2011, 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 AIGÜES TER LLOBREGAT, al projecte en sòl no urbanitzable per a la 
implantació d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta 4 de la ETAP Ter, de La Roca del Vallès, 
formulat per Aigües Ter Llobregat (ATLL) i tramès per l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Pressupost Visat  8.956.073,00 € 
 
ICIO 259.726,12 € 
Bonificació 95% 246.739,80 € 
Subtotal 12.986,32 € 
Taxa 111,00 € 
 
TOTAL 13.097,32 € 
 
TERCER.- Ratificar pel Ple l’acord de la bonificació del 95% atenent l’article 6.3 in fine de 
l’Ordenança Fiscal número 3. 
 
QUART.- L’atorgament de la llicència d’obres estarà condicionada al contingut de l’aprovació 
definitiva del projecte d’obres per al Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a l’atorgament 
de la llicència d’activitats i a la justificació del compliment dels decrets 201/94 regulador dels 
enderrocs i residus de la construcció i el 161/2001 de modificació de l’anterior. 
 
CINQUÈ .- 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. 
 



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 

 

 4 

SISÈ.- Informar a l’interessat, a intervenció i a l’ORGT. 
 
 

3. APROVACIO ATORGAMENT SUBVENCIONS DESTINATS A 
PROJECTES SOLIDARIS I DE COOPERACIO 2012 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vistes les sol�licituds presentades per entitats i/o associacions destinades a projectes solidaris i 
de cooperació que han entrat en el registre d’entrada de l’Ajuntament durant l’any 2012, els 
quals demanen suport econòmic per tal de finançar els projectes que es resumeixen en el quadre 
següent: 
 

registre
entrada

entitat Projecte

6806
Enginyers Sense Fronteres

ESF

Programa d'aigua, sanejament i enfortiment institucional de la UNAC al 
districte de Funhaloure (any 2)

Cost total del projecte: 451.314,85 €
Subvenció sol·licitada: 15.000 €

6764
Associació Mèdica per a la Infància

AMIC

Construcció d'un centre escolar i residencial per a nens amb discapacitat 
intel·lectual i/o múltiple a Biombo (Guinea Bissau) dins el "Pla d'atenció a 

la infància desfavorida i en risc d'exclusió social de Guinea Bissau"
Obj: 3 infants

Cost total del projecte: 21.529,39 €
Subvenció sol·licitada: 11.339,31 €

6592
Fundació Pau i Solidaritat

CCOO

Mitigació dels riscos naturals en els sis municipis de la zona nord del 
departament de Chinandenga (Nicaragua).

Obj: millor les condicions de vida de la població de 6 mpis (15.000 
persones), mitigant l'impacte dels desastres naturals.

Cost total del projecte: 50.387,83 €
Sol·liciten a l'Ajuntament: 5.000 €

6783
AMPA 

Pilar Mestres
La Escuelita

6745
Associació Vallès Obert

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

Obj: 100 nens
Cost total del projecte: 63.403,50 €

Sol·liciten a l'Ajuntament: 

6706
ONG Fundació

Benèfica Privada
Quetzal

Manufacturant paraigües a Kerala (Índia)
Obj: impulsar el desenvolupament de 15 dones

Cost total projecte: 25.034 €
Subvenció sol·licitada: 4.000 €

6802 AKI'BA GUINEA
Projecte Jóvenes (Bata, Guinea Equatorial)

Cost total projecte: 2.223 €

 
 
Vist l’informe de la tècnica de Solidaritat de data 5 de desembre de 2012. 
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Atès que l’article 224 de la Llei municipal i de règim local permet que els ens locals puguin 
“atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats 
públiques o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
competències locals”. 
 
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 núm. 760 de 30 de 
juny de 2011. 
 
És per tot això que la regidora de Solidaritat i Cooperació proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER  Aprovar l’atorgament, amb càrrec a la partida pressupostària 14 231 48900 de 
solidaritat amb el tercer món 1% del pressupost municipal de l’any 2012, d’ajuts destinats a 
projectes solidaris i de cooperació amb el tercer món, per un import total de 35.000,00 €, 
distribuïts segons els projectes següents: 
 

registre
entrada

entitat Projecte
Import proposat

2012

6806
Enginyers Sense Fronteres

ESF

Programa d'aigua, sanejament i enfortiment institucional de la UNAC al 
districte de Funhaloure (any 2)

Cost total del projecte: 451.314,85 €
Subvenció sol·licitada: 15.000 €

10.500,00 €

6764
Associació Mèdica per a la Infància

AMIC

Construcció d'un centre escolar i residencial per a nens amb discapacitat 
intel·lectual i/o múltiple a Biombo (Guinea Bissau) dins el "Pla d'atenció a 

la infància desfavorida i en risc d'exclusió social de Guinea Bissau"
Obj: 3 infants

Cost total del projecte: 21.529,39 €
Subvenció sol·licitada: 11.339,31 €

11.340,00 €

6592
Fundació Pau i Solidaritat

CCOO

Mitigació dels riscos naturals en els sis municipis de la zona nord del 
departament de Chinandenga (Nicaragua).

Obj: millor les condicions de vida de la població de 6 mpis (15.000 
persones), mitigant l'impacte dels desastres naturals.

Cost total del projecte: 50.387,83 €
Sol·liciten a l'Ajuntament: 5.000 €

3.160,00 €

6783
AMPA 

Pilar Mestres
La Escuelita 2.400,00 €

6745
Associació Vallès Obert

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

Obj: 100 nens
Cost total del projecte: 63.403,50 €

Sol·liciten a l'Ajuntament: 

3.000,00 €

6706
ONG Fundació

Benèfica Privada
Quetzal

Manufacturant paraigües a Kerala (Índia)
Obj: impulsar el desenvolupament de 15 dones

Cost total projecte: 25.034 €
Subvenció sol·licitada: 4.000 €

2.800,00 €

6802 AKI'BA GUINEA
Projecte Jóvenes (Bata, Guinea Equatorial)

Cost total projecte: 2.223 €
1.800,00 €

 
 
SEGON Concedir una pròrroga per tal que puguin justificar les subvencions de l’any 2011 als 
següents peticionaris que no han presentat la justificació de la subvenció rebuda en l’anterior 
exercici i que expiraria el proper 28 de desembre de 2012, tenint en compte que fins que no es 
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justifiqués correctament la subvenció 2011 no es faria efectiu el pagament corresponent a 
l’exercici 2012: 
 
- ENGINYERS SENSE FRONTERES, ESF. 
- ASSOCIACIÓ VALLÈS OBERT  
 
TERCER. Ordenar el pagament immediat dels ajuts a les entitats o associacions beneficiàries 
dels ajuts, llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la subvenció percebuda l’any 
2011; pagament que es podrà realitzar un cop les hagin justificat. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a tots els interessats en aquelles parts que són interessats. 
 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 19:50, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


