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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL DIA 15 de novembre de 2012. NÚMERO 2012/18. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 15 de novembre de 2012, essent les 18:20 
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, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol Armengol, 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 Antoni Lopez Alonso. 
 
Havent excusat la seva absència el Sr. Jose M. Mateo Forner. 
 
 
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. Aprovació acta dia 18 d'octubre de 2012 
 
 
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 18 d’octubre de 2012, 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. Aprovació calendari fiscal any 2013 
 
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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VISTA la relació de tributs de venciment periòdic i notificació col�lectiva, el 
cobrament dels quals és previst a les Ordenances fiscals vigents per enguany. 
 
ATÈS que els subjectes passius dels esmentats tributs es troben recollits en 
padrons, la publicació i exposició pública dels quals fa innecessària la 
notificació personal, d’acord amb allò previst a l’article 102.3 de la Llei 5/2003, 
de 17 de desembre, general tributària. 
 
ATÈS que segons l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament general de recaptació, la comunicació del període de 
cobrament es portarà a terme de forma col�lectiva. 
 
ATÈS que s’ha considerat necessari per garantir el coneixement de les dates de 
cobrament en període voluntari dels diferents tributs, establir un calendari fiscal 
que pugui ser distribuït entre els subjectes passius pel seu coneixement públic. 
 
ATÈS que el cobrament d’aquests tributs està delegat a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adoptació dels 
següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar el Calendari fiscal per al cobrament dels següents tributs 
durant l’any 2013: 
 

Concepte 
Data 
d’inici 

Data 
final 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 04/02/2013 04/04/2013 
Impost sobre béns immobles (Urbans - No domiciliats) 05/04/2013 05/06/2013 
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -1. fracció)  02/04/2013 
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -2. fracció)  03/06/2013 
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -3. fracció)  02/09/2013 
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -4. fracció)  02/12/2013 
Impost sobre béns immobles (Característiques especials) 05/04/2013 05/06/2013 
Taxa del servei de recollida d’escombraries 05/04/2013 05/06/2013 
Impost sobre béns immobles (Rústics) 05/09/2013 05/11/2013 
Impost sobre activitats econòmiques 05/09/2013 05/11/2013 
Taxa del servei de guals i estacionaments 05/09/2013 05/11/2013 
Taxa del servei dels cementiris locals 05/09/2013 05/11/2013 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
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Barcelona, amb la finalitat de que en tingui coneixement i faci els tràmits legals 
corresponents, d’acord amb les dates fixades anteriorment. 
 
TERCER.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que es 
produeixi en aquest Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
 

3. Aprovació de l'aportació del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya com a compensació ubicació centre 
Penitencia Quatre Camins dels anys 2011 i 2012 i reclamacions 
interessos de demora  

 
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 el Conveni de col�laboració entre el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, signat en data 
14 de juliol de 2003 i modificat en data 24 de desembre de 2004, pel que fa a 
la implantació del Centre Penitenciari Quatre Camins i la seva compensació, 
segons el que es preveu a la normativa d’implantació d’equipaments 
penitenciaris al territori de Catalunya. 
 
Atès l’existència d’incompliments, per part del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, dels pactes acordats a l’esmentat conveni de 
col�laboració. 
 
Atès l’existència de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials que, entre altres 
aspectes, regula -articles 5 i 6- els interessos de demora meritats per 
l’endarreriment en el pagament del deute dinerari finalitzat el termini pactat o 
legalment establert. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 15 de novembre de 2012, on 
es detallen els aspectes més rellevants que resulten de l’aplicació del conveni 
de col�laboració esmentat anteriorment i de la normativa especificada en 
matèria de la lluita contra la morositat. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 de 
juny de 2011, número 2011/760 a la Junta de Govern Local, 
 
 
PROPOSO: 
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PRIMER.- APROVAR a l’empara dels articles 5 i 6 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials, els interessos de demora meritats per l’endarreriment 
en el pagament de les aportacions corresponents als anys 2009 i 2010 i que 
venen quantificats segons el següent esquema: 
 

Any Import 

Data 
màxima 

de 
pagament 

Data de 
pagament 

Dies 
Tipus 
de 

demora 

Interessos 
de 

demora 

2009 
115.066,39 

€. 
31/12/2009 10/03/2010 70 8 % 

1.789,92 
€. 

2010 
119.527,86 

€. 
31/12/2010 13/05/2011 133 8 % 

3.532,71 
€. 

 
---------------

--- 

TOTAL 
5.322,63 

€. 
 
SEGON.- REQUERIR el pagament, al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, dels interessos de demora meritats per l’endarreriment en el 
pagament de les aportacions corresponents als anys 2009 i 2010 i que 
ascendeix a 5.322,63 euros. 
 
TERCER.- APROVAR a l’empara del Conveni de col�laboració, signat en data 14 
de juliol de 2003 i modificat en data 24 de desembre de 2004, entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, pel que fa a la implantació del Centre Penitenciari Quatre 
Camins, l’aportació corresponent a l’any 2011 i que ve quantificat segons el 
següent esquema: 
 

Any Base imposable Tipus Aportació 
2011 30.661.090,03 €. 0,8466 % 259.576,79 €. 

 
QUART.- REQUERIR el pagament, al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya per la implantació del Centre Penitenciari Quatre Camins, de 
l’aportació corresponent a l’any 2011 i que ascendeix a 259.576,79 euros. 
 
CINQUÈ.- APROVAR a l’empara dels articles 5 i 6 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials, els interessos de demora meritats per l’endarreriment 
en el pagament de l’aportació corresponent a l’any 2011 i que venen 
quantificats segons el següent esquema: 
 

Any Import 
Data 

màxima 
Estimació 

de 
Dies 

Tipus 
de 

Interessos 
de 
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de 
pagament 

pagament demora demora 

2011 
259.576,79 

€. 
31/12/2011 15/01/2013 375 8 % 

21.631,40 
€. 

 
---------------

--- 

TOTAL 
21.631,40 

€. 
 
SISÈ.- REQUERIR el pagament, al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, dels interessos de demora meritats per l’endarreriment en el 
pagament de l’aportació corresponent a l’any 2011 i que ascendeix a 
21.631,40 euros. 
 
SETÈ.- APROVAR a l’empara del Conveni de col�laboració, signat en data 14 
de juliol de 2003 i modificat en data 24 de desembre de 2004, entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, pel que fa a la implantació del Centre Penitenciari Quatre 
Camins, l’aportació corresponent a l’any 2012 i que ve quantificat segons el 
següent esquema: 
 

Any Base imposable Tipus Aportació 
2012 30.661.090,03 €. 0,873 % 267.671,32 €. 

 
VUITÈ.- REQUERIR el pagament abans de la data del 31 de desembre de 2012, 
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per la implantació 
del Centre Penitenciari Quatre Camins, de l’aportació corresponent a l’any 
2012 i que ascendeix a 267.671,32 euros. 
 
NOVÈ.- INFORMAR que, a partir de la data 01 de gener de 2013, sense que 
s’hagi fet efectiu l’import corresponent a l’any 2012, es meritaran els interessos 
de demora, regulats als articles 5 i 6 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions 
comercials, per l’endarreriment en el pagament del deute dinerari i finalitzat el 
termini pactat o legalment establert. 
 
DESÈ.- TRASLLADAR una còpia de l’expedient administratiu als Serveis 
Econòmics i als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per al 
seu coneixement i altres efectes. 
 
 

4. Donar de baixa crèdits incobrables 
 
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 l’Organisme de Gestió Tributària-Diputació de Barcelona, Oficina de 
la Roca del Vallès, ens ha fet arribar unes relacions de valors corresponents a 
propostes de crèdits incobrables, d’acord amb el següent llistat: 
 
 

Número 
relació 

Motiu Import 

 
12001 Fallits per referència entre 60,00 euros i 300,00 euros. 1.506,70 euros. 
12004 Fallits persones jurídiques superiors a 300,00 euros. 5.207,85 euros. 
11085 Fallits entre 60,00 euros i 300,00 euros. 2.523,30 euros. 
11082 Fallits persones físiques superiors a 300,00 euros. 2.393,97 euros. 

12011 
Fallits per referència persones físiques superiors a 300,00 
euros. 

1.240,88 euros. 

 
--------------------
-- 

TOTALS 
12.872,70 

euros. 
 
ATÈS que adjunt a les relacions de deutors remeses per l’Organisme de Gestió 
Tributària-Diputació de Barcelona dels que se’n desconeixen béns 
embargables o la insuficiència dels mateixos, consta la tramitació realitzada en 
relació a aquests rebuts. 
 
ATÈS que l’Organisme de Gestió Tributària-Diputació de Barcelona sol�licita que 
es prengui l’acord de donar de baixa aquests rebuts com a crèdits incobrables 
als efectes de la seva baixa en comptes, per haver resultat fallits els obligats al 
pagament, segons allò que disposa l’article 62 del Reial decret 939/2005, de 29 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació. 
 
ATÈS que queda demostrada la insolvència dels deutors, així com el 
desconeixement de possibles responsables solidaris o subsidiaris i s’han seguit 
els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es 
respecta el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans 
utilitzats per a la seva realització, així com el principi d’economia i eficàcia 
administrativa. 
 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adaptació dels 
següents ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar donar de baixa com a crèdits incobrables per ésser rebuts 
fallits les relacions amb el següent detall: 
 

Número 
relació 

Motiu Import 

 
12001 Fallits per referència entre 60,00 euros i 300,00 euros. 1.506,70 euros. 
12004 Fallits persones jurídiques superiors a 300,00 euros. 5.207,85 euros. 
11085 Fallits entre 60,00 euros i 300,00 euros. 2.523,30 euros. 
11082 Fallits persones físiques superiors a 300,00 euros. 2.393,97 euros. 

12011 
Fallits per referència persones físiques superiors a 300,00 
euros. 

1.240,88 euros. 

 
--------------------
-- 

TOTALS 
12.872,70 

euros. 
 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics, a la Tresoreria 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Organisme de Gestió 
Tributària-Diputació de Barcelona, als efectes escaients. 
 
 

5. Donar compte de la relació de factures d'import 253.659,56 € 
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 1162/2012. 

 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que 
s’expressa a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, 
l’aprova. 
 
 
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 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 que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012, 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. 
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ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2012 preveu 
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és 
competència de l’ Alcalde -President,  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, de mesures 
per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2012/15 per un import 
de 253.659,56 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 114.466,33 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 139.193,23 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

6. OM. 17/2012 a nom de NIEVES GIRÓN MONGE, per les obres en 
local d'obertura de façana , d'Anselm Clavé 19,  

 
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 19 de setembre de 2012 amb número de Registre 
General d'Entrada 5576, formulada per la Sra. NIEVES GIRÓN MONGE, per a 
realitzar unes obres consistents en l’adequació i obertura de façana del local 
comercial del carrer Anselm Clavé 19, 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. 
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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 8 de novembre 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. 
 
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 la Sra. NIEVES GIRÓN MONGE, per a 
realitzar unes obres consistents en l’adequació i obertura de façana del local 
comercial del carrer Anselm Clavé 19, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Pressupost Visat:  3.471 € 
Pressupost ajuntament  3.471 € 
 
ICIO 131,90 € 
Taxa 200,09 € 
 
TOTAL 331,99 € 
 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició 
dels elements urbanístics que es puguin veure afectats per l’obra 
urbanitzadora de 685,34 € 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 pel qual 
s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció Catalunya 
(Progroc) i a l’ordenança municipal de runes, s’ha d’acreditar davant de 
l’Ajuntament, haver signant amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. A tal efecte, 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament la garantia econòmica de 150 € 
 
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. 
 
SISÈ.- Informar a l’interessat, a intervenció i a l’ORGT. 
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Finalitzada la votació del punt anterior i abans  d’iniciar l’exposició del  punt 
següent, el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui, demana al sr. Alcalde poder absentar-
se e la sessió per atendre altres assumptes del càrrec com a regidor i, 
excusant-se marxa de la sala. 
 

7. Exp. Obres 14/12 a nom de Fco. Javier Reyes Salamanca per a 
obres d'adequació de local per a centre mèdic al c/ Hermenegild 
Carerra ctda C/ Industria.  

 
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 3 d’agost de 2012 NGRE 
5005,i posterior rectificació de data 15 d’octubre de 2012 NGRE 605,  
formulada pel Sr. Fco Javier Reyes Salamanca, per l’adequació de local per a 
centre mèdic al C/ Hermenegild Carrera ctda C/ Industria, 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’arquitecta 
municipal en data 11 d’abril 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. 
 
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, al  Sr. Fco. Javier Reyes Salamanca, per 
l’adequació de local per a centre mèdic al C/ Hermenegild Carrera ctda C/ 
Industria, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Càlcul de la base imposable. 
 
Pressupost Visat     52.675,32 € 
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ICIO = Press.*3,8 %=   2.001,66 € 
Taxa                               200,09 € 
Plac d’obres                      18,56 € 
 
TOTAL                         2.220,31 € 
 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició 
dels elements urbanístics que es puguin veure afectats per l’obra 
urbanitzadora de 1360,39€ 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 150€. 
 
CINQUÈ.- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document 
d’acceptació de residus pel gestor autoritzat que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus, on ha de constar el codi del gestor i 
el domicili de l’obra. 
 
 
 

8. Modificació de la llicència d'obres 5/17 a nom de Carlos Vazquez 
Pastor consistent en moviment de terres al Ptge les Vinyes 44  

 
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 03/08/2012 número de registre d’entrada 4994/12, 
formulada per Carlos Vázquez Pastor, per a modificació de la llicència d’obres 
17/05 consistent en moviment de terres de la parcel.la del Patge de les Vinyes 
44, dins d’aquest terme municipal. 
 
Atès que girada visita d’inspecció de 1ª ocupació realitzada per la tècnica 
sotasignant en data 30/07/12, i examinada la documentació adjunta a 
l’expedient d’Obres Majors 17/2005, de construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat, Passatge de Les Vinyes 44 (SPR-3), la tècnica municipal sotasignat 
adscrita a l’Àrea d’Urbanisme i Territori informa que les obres executades no 
s’ajusten a la modificació de la plataforma d’anivellament de terres de la 
parcel�la aprovada. 
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Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal de data 28 de setembre de 
2012, en el que diu que la documentació aportada compleix allò establert a 
l’article 18 Adaptació topogràfica de la normativa urbanística del Text Refós 
Pla parcial residencial sector SPR-3 Santa Agnès de Malanyanes, aprovat 
definitivament en data 12/12/01. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/10, de 3 
d’agost, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès en data 
19 de juliol 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. 
 
Atès que s’han complert els tràmits procedimentals establerts per l'art. 75 i 
següents del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern 
Local, segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 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.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 17/05 de moviment de 
terres de la parcel.la del Pstge de les Vinyes 44 a nom de Carlos Vazquez 
Pastor  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Ordenança fiscal núm 6 epigraf 3er. punt 1.2 
 
Taxa llicència     618,60  €   
 
Total      618,60 € 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

9. Aprovació convenis amb les escoles per a la gestió dels ajuts de 
menjador dels cursos 2011-12 i 2012-13 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
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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El Decret 219/1989, d’1 d’agost, va fer delegació a les comarques de les 
competències del Departament d’Educació en relació amb la programació i 
la gestió de beques i ajuts de menjador. 
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, 
disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats 
pressupostàries, poden establir ajuts de menjador per a l’alumnat que ho 
sol.liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o 
parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
Atès que, en data 13 d’abril de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell 
Comarcal i la convocatòria dels mateixos per al curs escolar 2011/2012 i 
2012/2013. 
 
Atès que, en data 3/05/11 i NRGE 3064, es va rebre notificació de l’acord de la 
Comissió de Govern del Consell Comarcal sobre el Conveni de col.laboració 
amb els ajuntaments de la comarca per a l’establiment de les condicions de 
gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
Atès que en la Junta de Govern de data 12 de maig de 2011 es va aprovar el 
contingut i la signatura del “Conveni de col�laboració per a la gestió dels ajuts 
de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental” entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, el qual es va 
signar en data 15 de juny de 2011. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental atorga ajuts individuals de 
menjador de caràcter socioeconòmic i/o geogràfics a certes famílies de la 
comarca que hagin concorregut a la convocatòria que anualment aquest 
consell estableix, i que l’Ajuntament de La Roca del Vallès percep del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en virtut de l’esmentat conveni de col�laboració, 
la quantitat corresponent a les famílies de La Roca del Vallès, així com s’obliga 
per aquest conveni a fer arribar els esmentats ajuts als destinataris i presentar 
els certificats justificatius de l’ús del servei de menjador de les persones 
beneficiàries del seu municipi. 
 
Atès que el Consell Escolar de l’Escola Pilar Mestres-Jaume Torrents, l’Escola 
Mogent i l’Escola La Torreta gestionen a través de les respectives AMPES el 
servei de menjador escolar, les quals tenen contractades a empreses que 
ofereixen aquest servei, per la qual cosa l’Ajuntament vol establir amb els 
consells escolars d’aquestes escoles i les AMPES corresponents uns convenis 
que tenen per objecte realitzar el pagament dels ajuts individuals de menjador 
que perceben la totalitat dels alumnes becats, així com establir les condicions i 
les garanties sota les quals tindran lloc el pegament d’aquests ajuts. 
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L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 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 els termes previstos en les Lleis, poden 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, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, 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. 
 
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’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. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura dels “Convenis de col�laboració en 
matèria de suport als ajuts de menjador”entre l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès i les AMPES i el Consell Escolar de l’Escola Pilar Mestres-Jaume Torrents, 
l’Escola Mogent i l’Escola La Torreta.  
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Escolar i les AMPES de l’Escola Pilar 
Mestres-Jaume Torrents, l’Escola Mogent i l’Escola La Torreta.  
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
dret sigui possible per a l’execució d’aquest acord. 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials 
Municipals. 
 
 

10. Adhesió al manifest institucional: Dia Internacional per a 
l'eliminació de la violència envers les dones 

 
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 la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, estableix en el seu títol preliminar que les dones i els homes són 
iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures. Aquesta llei té per objecte 
fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en 
particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina 
sigui la seva circumstància o condició, en qualsevol dels àmbits de la vida i, 
singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural, 
per tal de, en el desenvolupament dels articles 9.2  i 14 de la constitució, assolir 
una societat més democràtica, més justa i més solidària. Alhora que estableix 
en el seu article 21.2 la necessitat de la col�laboració entre les Administracions 
públiques i que les Entitats Locals integraran el dret d’igualtat en l’exercici de 
les seves competències i col�laboraran, a tal efecte, amb la resta de les 
Administracions públiques. 

Atès que la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han elaborat un 
manifest institucional pel da 25 de novembre, dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones.  
 
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès per tal d’exercir la seva 
responsabilitat com a poder públic d’àmbit local,  té intenció d’adherir-se a 
l’esmentat manifest institucional i fer-lo públic a través dels seus mitjans, així 
com procedir a la seva lectura a diverses instal�lacions municipals durant la 
setmana del 19 al 29 de novembre. 
 
És per tot això que la regidora d’Igualtat sotasignant proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al manifest institucional “Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones”.  
. 
SEGON.- Aprovar la lectura pública d‘aquest manifest a diverses instal�lacions 
municipals durant la setmana del 19 al 25 de novembre. 
 
 
 

11. aprovació pròrroga conveni transport escolar curs 2012-2013 amb 
CCVO i AMPA IES 

 
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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L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució  
988/2011, de data 7 de setembre de 2011, va adoptar l’acord que a 
continuació es transcriu: 
“Atès que el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de 
la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament i el conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la delegació de competències quant a la 
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i l’Associació de Mares i Pares de l’Institut la Roca tenen voluntat de 
col�laborar per facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes 
d’educació secundària obligatòria residents al municipi de la Roca del Vallès a 
l’Institut la Roca, per al curs 2012-2013 
 
Atès que l’Ajuntament de La Roca suportarà una part del cost d’aquest servei i 
tenint en compte que existeix consignació pressupostària per aquest 
concepte. 
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 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 els termes previstos en les Lleis, poden 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, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, 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. 
 
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. 
 
En aquest conveni, l’Ajuntament assumeix l’obligació d’abonar al CCVO la 
quantitat de 8.000 €. 
 
Vist l’informe de la Tècnica d’Ensenyament de data 29 d’agost de 2012. 
 
Vist l’informe d’Intevenció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011. 
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És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
acords següents:  
 
PRIMER.-  Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’AMPA de l’IES La Roca i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori dels alumnes de secundària obligatòria residents al terme 
municipal de La Roca del Vallès a l’Institut de La Roca per al curs 2012-2013. 
  
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a 
l’AMPA de l’IES La Roca.  
 
TERCER.- Comunicar a la Intervenció Municipal de fer la reserva de crèdit de 
8.000 €  a càrrec de la partida 08 324 48005 per al curs 2012-2013. 
 
QUART.- Informar a l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de 
l’adopció d’aquest acord. 
 
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a la 
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent  del 
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre 
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels 
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent. 
 
 
TEMA SOBREVINGUT 
 

12. Exp. Obres 19/12 a nom de Creaciones Vattel per a obres de 
moviment de terres a la parcel.la d'aprofitament mig de Can 
Massaguer 

 
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 18 d’octubre de 2012 
NGRE 6125,  formulada per Creaciones Vattel SL, per a moviment de terres a la 
parcel.la d’aprofitament mig de Can Massaguer, 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. 
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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 11 d’abril 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. 
 
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 Creaciones Vattel S.L., per a 
moviment de terres a la parcel.la d’aprofitament mig de Can Massaguer, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Càlcul de la base imposable. 
 
Pressupost Visat    97.186,88 € 
 
ICIO = Press.*3,8 %=   3.693,10 € 
Taxa                               618,60 € 
Placa d’obres                      18,56 € 
 
TOTAL                         4.330,26 € 
 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició 
dels elements urbanístics que es puguin veure afectats per l’obra 
urbanitzadora de 6.864,88€ 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 
135.683,46€. 
 
CINQUÈ.- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la següent 
documentació: 
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- Document d’acceptació de residus pel gestor autoritzat que garanteixi 
la correcta destinació dels residus separats per tipus, on ha de constar el 
codi del gestor i el domicili de l’obra. 

- Document de designació del director de les obres i del coordinador de 
seguretat i salut laboral en fase d’execució d’obra. 

 
 
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 
 
 
 


