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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 21 de juny de 2012. NÚMERO 2012/11. 
 
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, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 21 de juny de 2012, essent les 18:10 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 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. 
 
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. 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 
1.- Aprovació acta dia 7 de juny de 2012 
 
2.- Ratificació resolució d'alcaldia de data 13/06/12 per la que s'aprova la 
continuïtat del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic de 
la Roca del Vallès a favor de SECE, fins que un nou adjudicatari se'n faci càrrec 
en el procediment de licitació corresponent.  
 
3.- Acord de la revisió d'ofici de l'expedient d'obra major 28/06 
 
4.- Aprovació de expedient de contractació i plecs de clàusules per l'escola 
de música 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
5.- Aprovació de la certificació mensual d'obra número 5 presentada per l'empresa 
CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, corresponent a les obres de l'escola bressol La 
Torreta i per un import de 25.860,02 euros (IVA inclòs) 
 
6.- Liquidació provisional obres 20/08 de Parc de Bell..loch per realització d'obres sense 
llicència  
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7.- Liquidació Provisional obres 18/09 a nom de Josep Ametller Musachs  
 
8.- Exp, Obres 5/12 a nom de la Generalitat e Catalunya per a implantació d'un mòdul 
prefabricat al centre Escolar de Sta. Agnès C/ Pau Casals. 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
9.- Atorgament subvencions promocio econòmica entitats municipals 2012 
 
10.- Aprovació acceptació subvenció Diputació de Barcelona "Suport al Servei de 
Menjador de les Escoles Bressol Municipals" 
 
11.- Aprovació atorgament subvencions esports entitats municipals per a l'any 2012 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 7 de juny 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 7 de juny 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. Ratificació resolució d'alcaldia de data 13/06/12 per la que s'aprova la 
continuïtat del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic 
de la Roca del Vallès a favor de SECE, fins que un nou adjudicatari se'n 
faci càrrec en el procediment de licitació corresponent.  

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la ratificació de resolució a continuació, la 
Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist que en data 14/06/12 aquesta alcaldia ha dictat la resolució que es 
transcriu atès que el contracte objecte d’aquesta finalitza el dia 15/06/12 i així 
es garanteix la continuïtat del servei mentre s’està treballant en una nova 
adjudicació. 
 

“Atès que en data 13/05/10 es va adjudicar a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. (SECE) el contracte pel servei de 
manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic de la Roca del 
Vallès, contracte signat en data 14/06/10. 
 
Atès que la duració del contracte és de dos anys a comptar del dia posterior a 
la signatura del contracte, sense possibilitat de pròrroga.  
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Vista la instància presentada en data 12/06/12 amb NRGE 3745/12 per SECE en 
la que sol�licita la continuïtat del servei durant el temps que duri la preparació 
de la nova licitació, fins que la nova contractació sigui efectiva.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 13/06/12 pel qual indica 
que la feina feta fins l’actualitat s’ha executat satisfactòriament i proposa 
donar continuïtat fins que un nou adjudicatari se’n faci càrrec.  
 
Vist l’informe emès per l’interventor de data 14/06/12 en relació a la fiscalització 
de la despesa.  
 
En base a tot l’anterior, aquesta alcaldia 
 
RESOL 
 
PRIMER.- APROVAR la continuïtat en la prestació del servei públic del servei de 
manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic de la Roca del 
Vallès amb l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS 
S.A. (SECE) a partir del dia 16/06/12 amb la finalitat de garantir la seva prestació 
al municipi fins que un nou adjudicatari se’n faci càrrec de conformitat amb el 
que estableix l’art. 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, per qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
SEGON.- RETENIR el dipòsit de la garantia definitiva mentre estigui executant el 
servei i fins que un nou adjudicatari se’n faci càrrec. Així mateix la devolució 
d’aquestes garanties quedarà condicionada a un informe favorable del servei 
corresponent. 
  
TERCER.- DISPOSAR la despesa d’aquesta continuïtat de prestació de serveis a 
la partida pressupostària 06 165 2100 Manteniment servei enllumenat. 
  
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, donar trasllat a la 
Intervenció municipal i al servei corresponent, instant que comencin els tràmits 
adients per la licitació d`un nou contracte.  
 
CINQUÈ.- RATIFICAR la present resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
 
Atenent la competència d’aquesta Junta de Govern Local PROPOSO 
 
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia de data 14/06/12 per la que 
s’aprova la continuïtat en la prestació del servei públic de manteniment i 
conservació de l’enllumenat públic a favor de SECE. 
 
SEGON.- DONAR trasllat a la intervenció municipal.  
 
Abans de debatre el següent punt 3 el Sr. Alcalde Rafael Ros i Penedo es retira 
i surt de la Sala. 
  

3. Acord de la revisió d'ofici de l'expedient d'obra major 28/06 
 
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 sentència ferma número 27 de data 31/01/11 del JCA número 13 del 
RCA 127/08.  
 
Vista la tramitació de l’expedient de revisió d’ofici incoat en data 14/04/11 en 
relació a l’expedient d’obra major 28/06 a nom de SOLE & AMETLLER S.L.  
 
Vist el tràmit d’audiència que es va atorgar als interessats en data 01/09/11.  
 
Vist l’acord de junta de govern de data 17/11/11 pel qual es remetia a la 
Consellera de Governació i Relacions institucionals, que va cursar la sol�licitud 
de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora en relació a la petició de revisió 
d’ofici de la llicència.  
 
Vist el dictamen 119/12 de data 19/04/12 emès per la Comissió Jurídica 
Assessora, i remès a l’Ajuntament en data 09/05/12 amb NRGE 27/82/12, còpia 
del qual s’adjunta a la present proposta, i que informa desfavorablement sobre 
la revisió d’ofici de la llicència d’obres esmentada. 
 
Vist el tràmit d’audiència atorgat per acord de junta de govern local de data 
17/05/12, i que no s’han presentat al�legacions.  
 
Atenent la resolució d’alcaldia 999 de data 29/08/11 per la que l’Alcalde 
s’absté d’intervenir en l’expedient de revisió d’ofici i delega la competència 
en tots aquells assumptes relacionats al Primer Tinent d’Alcalde. 
 
Atenent la competència reconeguda a la Junta de Govern Local segons 
resolució de 30/06/11 número 760. 
 
PROPOSO 
 
PRIMER.- DESESTIMAR la sol�licitud de revisió d’ofici de la llicència d’obres 28/06 
atorgada per resolució d’alcaldia de data 28/03/07 perquè s’ajusta a la 
normativa aplicable, atenent l’indicat en els informes tècnics i jurídics que 
consten en l’expedient de revisió d’ofici i en el dictamen 119/12 de data 
19/04/12 emès per la Comissió Jurídica Assessora.  
 
SEGON.- AIXECAR la suspensió de la resolució d’alcaldia de data 28/03/07 per 
la que s’atorgava llicència municipal d’obres segons expedient d’obra major 
28/06. 
 
TERCER.- AIXECAR la suspensió de la cèdula d’habitabilitat de la finca objecte 
de l’expedient d’obra major 28/06 ubicada al C/ Velàzquez número 12. 
 
QUART.- AIXECAR la suspensió de la tramitació de l’expedient de primera 
ocupació 4/10.  
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CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient, a la 
Comissió Jurídica Assessora, al Departament d’habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona.  
 
Finalitzat el debat i votació de l’anterior punt, la Secretària sra. Dolors Melero 
Guirao surt de la sala per convidar al  sr. Alcalde Sr. Rafael Ros i Penedo a 
incorporar-se a la sessió.  
 
L’alcalde sr. Sr. Rafael Ros i Penedo s’incorpora a la sessió. 
 
4. Aprovació de expedient de contractació i plecs de clàusules per l'escola de 
música 
 
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 el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió de 6 
d’abril de 2006, va acordar l’establiment del Servei municipal d’Escola 
de Música, el qual es gestiona de forma indirecta, mitjançant concurs 
en procediment obert, segons estableix el projecte d’establiment. 
 
Atès que mitjançant l’informe de la tècnica d’Ensenyament de data 
30/03/12, s’ha posat de manifest la necessitat de realitzar la 
contractació de la gestió del servei públic d’Escola Municipal de Música 
de la roca del Vallès pel curs 2012-2014, atès el Reglament del Servei 
públic d’escola municipal de música de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i tenint en compte que la realitat sociodemogràfica del municipi 
segueix demandant aquest servei. 
 
Vist que l’article 3r de l’esmentat reglament estableix que aquest servei 
públic es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de 
gestió indirecta.   
 
Atès que el període d’obertura del servei de l’escola municipal de 
música és el mateix que marca el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya pel curs escolar. El contracte actual finalitzarà 
el proper dia 09/08/12 i el servei d’Escola de Música ha de reprendre les 
seves activitats a començament de setembre. Atès que ha d’haver-hi 
una continuïtat en la prestació d’aquest servei, per raons d’interès 
públic, resulta necessari dur a terme la contractació per la tramitació 
urgent. 
 
Vist que, donades les característiques del servei públic, la situació actual 
i el projecte d’establiment del mateix, es considera que el procediment 
més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més 
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avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.  
 
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars. 
 
Vist que s’han emès els informes de Secretaria i d’Intervenció sobre la 
legislació aplicable, el procediment a seguir i l’existència de 
consignació pressupostària adequada i suficient per atendre aquesta 
contractació.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb 
el que estableixen la Disposició Addicional Segona i en funció del que 
disposen els articles 109 a 120 del RDL 3/11, sobre els actes preparatoris i 
tot en relació amb l’article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
Vist 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 30/06/11. 
 
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa i varis 
criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei públic d’Escola Municipal 
de Música de la Roca del Vallès 2012/2014, i convocar la seva licitació.  
 
Segon.- Assumir el compromís de dotar crèdit a l’aplicació 
pressupostària amb codificació número 08 324 22718 – Escola de música 
per donar cobertura al plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques, tot això d’acord amb el següent esquema: 
 

Any 
pressupos

t 
Import Any lectiu Període lectiu A abonar 

 

2013 20.100,00 €. 2012-2013 
De 2012-09 fins 2012-
12: 8.040,00 euros 

Durant el primer 
trimestre de l’any 
2013 

   
De 2013-01 fins 2012-
06: 12.060,00 euros 

Contra factura 
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2014 10.050,00 €. 2013-2014 
De 2013-09 fins 2013-
12: 4.020,00 euros 

Durant el primer 
trimestre de l’any 
2014 

   
De 2014-01 fins 2014-
06: 6.030,00 euros 

Contra factura 

 
 
 
Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars que regiran aquesta contractació.  
 
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del 
contractant l’anunci de licitació, perquè en el termini dels vuit (8) dies 
naturals posteriors a la publicació en el BOP els interessats puguin 
presentar les proposicions que creguin pertinents.  
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució 
d’aquest acord i signatura dels documents que se’n derivin. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a Intervenció i a l’àrea municipal 
corresponent. 
 
A les 19 hores, arriba i s’incorpora a la sessió la regidora convidada Sra. 
Montserrat Ametller Viñamata.  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5. Aprovació de la certificació mensual d'obra número 5 presentada per 
l'empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, corresponent a les obres de 
l'escola bressol La Torreta i per un import de 25.860,02 euros (IVA inclòs) 

 
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 certificació número 5 de les obres realitzades el mes d’abril de 2012, i 
referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a nom de 
l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un import 
de 25.860,02 euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08 321 62200 
Escola bressol La Torreta. 
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ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
 
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 proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar certificació número 5 de les obres realitzades el mes de febrer 
de 2012, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a 
nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un 
import de 25.860,02 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 

6. Liquidació provisional obres 20/08 de Parc de Bell..loch per realització 
d'obres sense llicència  

 
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 presentada per Javier Nieto Santa en rep. de Parc de Bell.lloch  SL, registre 
d’entrada núm. 4187, de 21 de maig de 2008, demanant llicència municipal d’obres menors 
(expedient 20/08), per les obres de construcció d’un edifici de gimnàs i coberta de pista esportiva i 
projecció de tres pistes de pàdel a la finca de Bell.lloch, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist que en data 18 d’agost de 2008 es va emetre un requeriment per complimentar la documentació 
a presentar de l’expedient d’obres amb número de Registre de Sortida 3862, notificat en data 
21/08/08. 
 
Atès que en data d’avui encara no s’ha presentat la documentació requerida, estant paralitzat el 
procediment per causa imputable a l’interessat. 
 
Vistos el informes de l’enginyer municipal de data 23 de maig de 2012 i 19 de juny de 2012, els 
quals diuen: 
 
23 de maig: 
 
“Realitzada inspecció in-situ efectuada  en data 14 de maig de 2012 per part del tècnic de 
serveis urbans es detecta que únicament s’han construït dues pistes de pàdel (superfície 625 m2, 
d’acord amb el projecte presentat). No hi ha elements externs que indiquin moviments d’obra. 
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L’import de la taxa d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents ascendeix a 222 € (dues pistes 
per 120.05 €) 
 
L’import corresponent a l’ICIO es computa a partir del producte entre la base imposable 
(superfície construïda pel coeficient definit a l’ordenança (VIII instal.lacions esportives) pel 
mòdul) pel 2,90 % ascendeix a 4.923,97 €” 
 
19 de juny: 
 
S’han examinat diverses fotografies aèries corresponents al sector de Bell.lloch corresponents als 
anys 2008-2009, fruït del procés de comprovació documental dels expedients d’obres majors del 
període 2008-2012. 
 
Realitzat un anàlisi superficial de les imatges es comprova que hi ha hagut treballs de millora i 
adequació de la pista del camp de futbol. 
 
L’import de la taxa d’acord amb les ordenances Fiscals vigents ascendeix a 50 €. 
 
L’import corresponent a l’ICIO es computa a partir del pressupost estimat de l’obra ( 10                                          
€/m2) per la superfície del camp de futbol ( 5.152 m2. ) pel 2,90% ascendeix a 1.494,08 €” 
 
Vist l’informe de l’interventor emès en data 21 de juny de 2012 de fiscalització. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
DISPOSO: 
 
PRIMER .- Declarar la caducitat del procediment de l’expedient d’obres 20/08, sol.licitat per Javier 
Nieto Santa en rep. de Parc de Bell.lloch SL, entenent l’indicat a la part expositiva i procedir al seu 
arxiu. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional de l’Impost i taxes: 
  
Pistes de Pàdel:      Camp de futbol    
   
Superfície   625 m2      
Coef.    0,14 
Mòdul    1940,48€/m2 
Pressupost Ajut. 169.792 €    Base Imposable: 51.520,00 
   
ICIO Press*2,90%=  4.923,97 €   ICIO Press* 2,90%= 1.494,08 € 
Taxa        =     222,00 €   Taxa       =       50,00 € 
TOTAL      =  5.145,97 €   Total       =   1544,08 € 
 
TOTAL Pistes de Pàdel + Camp de futbol: 
 
5.145,97+ 1544,08= 6690,05 € 
 
TERCER.- El fet de liquidar provisionalment l’Impost i taxes no suposa, l’atorgament de la 
llicència d’obres. 
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7. Liquidació Provisional obres 18/09 a nom de Josep Ametller Musachs  
 
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 10-08-2009 i núm. de reg. ent. 6699/09,  en relació la 
llicència d'obres nº 18/09, formulada per Josep Ametller Musachs, on 
sol�licitava obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, formació de 
piscina i tancament de parcel�la al C/ Reixac 45, dins d’aquest terme 
municipal.  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 5 de novembre de 2009, on 
reclamava la següent documentació per tal de continuar amb la tramitació: 
 

• Les alineacions del tancament de la parcel�la a vial no s’ajusten a allò 
especificat en el PGOU on estableix que la vorera haurà de tenir una amplada 
de 2m i no de 1’5m com es grafia en alguns punts.  

• La tanca proposada a vial té una alçada superior a 0.60m per a la seva part 
opaca, no adaptant-se a allò establert a l’art. 399 del PGOU. Caldrà acotar 
l’alçat del tancament de la parcel�la que consta als plànols de projecte. 
També cal presentar un alçat del tancament de filat proposat dins la parcel�la. 

• Segons dades cadastrals, la finca té una superfície de 1530m2 i no de 589.30m2. 
Caldrà modificar el quadre de paràmetres de l’edificació adaptant-se a la 
superfície real. 

• La superfície del porxo cobert (planta baixa) i la terrassa coberta (planta 
primera) computen 100% atès que es tracta d’una superfície semitancada que 
disposa d’elements verticals de tancament amb longitud superior a la meitat 
del perímetre de la línea poligonal tancada que delimita el espai corresponent 
considerant la seva projecció en planta sobre un plano horitzontal (art. 34.b del 
PGOU) 

• Cal aportar el full d’assumeix d’arquitecte tècnic designat. 
• Cal aportar les fitxes del compliment dels Documents Bàsics del CTE i 

especialment DB SI i DB SU i DB HS. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 23 de maig de 2012, on diu el següent: 
 
“Realitzada inspecció in-situ efectuada  en data 15 de maig de 2012 per part del 
tècnic de serveis urbans es comprova que en referència a les obres sol.licitades 
únicament s’ha executat el tancament de la finca. 
 
L’import de la taxa d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents ascendeix a 194,07 €  
 
L’import corresponent a l’ICIO es computa a partir del producte entre la base 
imposable (pressupost de 5067,42 €)” 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal en data 18/06/12 del qual es desprèn 
que concorren els fets imposables tan de les taxes com de l’ICIO. 
 
Atenent l’article 79 d) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb els article 76 i 92 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu 
comú, ha de presentar la documentació en el termini de 10 dies, i transcorregut el 
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termini de 3 mesos sense que hagi presentat la documentació l’Ajuntament entendrà 
que el procediment ha estat paralitzat per causa imputable als interessats, llavors 
procedirà a caducar el procediment.  
 
Per tot això proposo: 
 
PRIMER .- Atès que es donen les circumstàncies per entendre que existeix el fet imposable sobre les 
taxes i sobre una part de l’obra executada en relació a l’ICIO, aprovar la liquidació provisional de 
l’Impost i taxes següent: 
   

ICIO Press ( 5067,42 x 3.04)=   154,04 € 
  Taxa  =               194,07 € 
  TOTAL  =              348,11 €   
 
SEGON.- El fet de liquidar provisionalment l’Impost i taxes no suposa l’obtenció de la llicència d’obres.  
 
TERCER.- Requerir a l’interessat la presentació de la documentació sol·licitada en l’informe de 
l’arquitecta municipal de data 5 de novembre de 2009 i que és la següent: 
 

• Les alineacions del tancament de la parcel·la a vial no s’ajusten a allò especificat en el PGOU on 
estableix que la vorera haurà de tenir una amplada de 2m i no de 1’5m com es grafia en alguns 
punts.  

• La tanca proposada a vial té una alçada superior a 0.60m per a la seva part opaca, no adaptant-se 
a allò establert a l’art. 399 del PGOU. Caldrà acotar l’alçat del tancament de la parcel·la que 
consta als plànols de projecte. També cal presentar un alçat del tancament de filat proposat dins 
la parcel·la. 

• Segons dades cadastrals, la finca té una superfície de 1530m2 i no de 589.30m2. Caldrà 
modificar el quadre de paràmetres de l’edificació adaptant-se a la superfície real. 

• La superfície del porxo cobert (planta baixa) i la terrassa coberta (planta primera) computen 
100% atès que es tracta d’una superfície semitancada que disposa d’elements verticals de 
tancament amb longitud superior a la meitat del perímetre de la línea poligonal tancada que 
delimita el espai corresponent considerant la seva projecció en planta sobre un plano horitzontal 
(art. 34.b del PGOU) 

• Cal aportar el full d’assumeix d’arquitecte tècnic designat. 
• Cal aportar les fitxes del compliment dels Documents Bàsics del CTE i especialment DB SI i DB 

SU i DB HS. 
 
 

8. Exp, Obres 5/12 a nom de la Generalitat e Catalunya per a implantació 
d'un mòdul prefabricat al centre Escolar de Sta. Agnès C/ Pau Casals. 

 
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 5 d’abril de 2012 NGRE 2096, formulada pel 
departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a implantació d’un nou mòdul 
prefabricat per a instal.lar el centre escolar de Sta. Agnès, al C/ Pau Casals, 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 11 de 
juny 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. 
 
Vist l’article 6è de l’ordenança fiscal núm 3, referent la beneficis fiscals de concessió potestativa, i 
entenent que les obres sol.licitades pel Departament d’Ensenyament poden gaudir d'una bonificació 
del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres per ser obres 
d'especial interès o utilitat municipal.  
 
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 Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a 
implantació d’un nou mòdul prefabricat per a instal.lar el centre escolar de Sta. Agnès de 
Malanyanes, al C/ Pau Casals, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 

Càlcul de la base imposable. 
Pressupost Visat      24.534,71 € 
 
ICIO 3,8%                  932,32 € 
Bonificació 95%       885,70 € 
Subtotal                     46,62 €  
 
Taxa                            120,05 € 
 
TOTAL                        166,67 € 
 
 
TERCER.- Ratificar la bonificació fiscal en el proper Ple a cel.lebrar, tal com ho expressa l’article 6 
de l’ordenança fiscal núm. 3. 
 
QUART.- En compliment 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€  
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

9. Atorgament subvencions promocio econòmica entitats municipals 2012 
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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 7 de maig de 2012 i NRGE 2713/12, l’Associació de Comerciants la 
Roca del Vallès sol�licita una subvenció a aquest Ajuntament, atès que 
enguany estan executant  un projecte de dinamització comercial, el qual es 
desglossa de la manera 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 juny d’enguany, l’Associació té previst organitzar la Fira del 
Comerç conjuntament amb l’Ajuntament, durant la qual sortiran 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 12 de juny de 2012. 

 
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. 
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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 el regidor de Comerç i Promoció Econòmica proposa a la 
Junta de Govern  Local l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció de 2.700 euros a l’Associació 
de Comerciants de la Roca del Vallès per executar un projecte de 
dinamització comercial l’any 2012.  
 
SEGON.- Ordenar el pagament immediat de la subvenció amb càrrec a la 
partida 13-241-48507 de subvencions de promoció econòmica. 
 
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.  
 
QUART- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants de la Roca del 
Vallès. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la tècnica 
municipal de Promoció Econòmica. 
 

10. Aprovació acceptació subvenció Diputació de Barcelona "Suport al Servei 
de Menjador de les Escoles Bressol Municipals" 

 
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 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2012, en data 26 de 
gener de 2012, va aprovar el dictamen que aprova el catàleg de recursos de 
concertació i de la convocatòria als serveis i a les activitats locals 2012.  
 
Atès que en el catàleg 2012 es preveu l’acció de suport “al servei de menjador 
de les escoles bressol municipals”, gestionat per la gerència de serveis 
d’educació i consistent en fons de prestació, els quals inclouen les 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i de les 
estructures de gestió locals, distribuïdes per criteris poblacionals, 
socioeconòmics o de gestió.   
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Atès que els ajuntaments de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants 
que siguin titulars d’escoles bressol municipals poden optar a dites subvencions, 
quines ràtios establertes són: un 60% de l’assignació correspon al nombre de 
places d’escola bressol municipal, un 20% es reparteix en funció de la població 
total del municipi, un 10% es distribueix d’acord a la taxa d’atur registrada al 
municipi i un 10% final en funció de les darreres dades oficials de població 
estrangera empadronada al municipi. 
 
Vist l’acord d’atorgament de subvencions de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de la sessió 28 de març de 2012, notificat a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 23 d’abril de 2012 i NRGE 2404. 
 
Tenint en compte 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. 
 
Atès que 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. 
 
Tenint que compte que el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, 
l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es 
troben regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
Atès que l’acceptació de subvencions d’import inferior a 60.101,21 € adopció 
d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, mitjançant 
Decret 760/11 de data 30 de juny de 2011. 
 
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. 
 
És per tot això que la regidora de Benestar Social i Sanitat sotasignant proposa 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut 12/Y/79498 d’un import de 1.808,00 € atorgat per la 
Diputació de Barcelona pel suport al servei de menjador de les escoles bressol 
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municipals, dins l’àmbit del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord juntament amb el model normalitzat YG-102 a 
la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis 
Socials municipals. 
 
 

11. Aprovació atorgament subvencions esports entitats municipals per a l'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 l’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el 
bon funcionament de les entitats esportives. 
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2012, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats esportives per l’any 2012.  
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden 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 
activitats locals 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
entitats esportives 09-340-48504 del pressupost municipal de l’exercici 2012. 
Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Esports de data 20 de juny de 2012, on 
es proposa la concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades. 
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 número 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que el regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida 
pressupostària 09-340-48504 “subvenció a entitats esportives”, l’atorgament 
total de subvencions serà per un import global de  38.212,00 € i que es 
relacionen en la taula següent: 
 

Entitat Quantitat Activitat Subvencionada 
BM LA ROCA 11.133 € Ajuts a la promoció l’esport base:  
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-Subvenció Base: 700 € 
-Per nens participants en edat escolar: 9.183 € 
Ajuts al èxits assolits per l’entitat: 1.250 € 

C. BÀSQUET 
LA ROCA  

3.647 €  Ajuts a la promoció l’esport base:  
- Subvenció Base: 700 € 
- Per nens participants en edat escolar 2.697 € 
Ajuts al èxits assolits per l’entitat: 250 € 

CF. LA 
TORRETA 

6.050 € Ajuts a la promoció l’esport base:  
-Subvenció Base: 700 € 
-Per nens participants en edat escolar 5.350 € 

CF. PENYA 
BLANC I  
BLAVA LA 
ROCA 

6.050 € Ajuts a la promoció l’esport base:  
- Subvenció Base: 700 € 
-Per nens participants en edat escolar 5.350 € 

CF. SANTA 
AGNÈS 

1.604 € Ajuts a la promoció l’esport base:  
- Subvenció Base: 700 € 
-Per nens participants en edat escolar 5.350 € 

3.056 € Ajuts a la promoció l’esport base:  
- Subvenció Base: 700 € 
-Per nens participants en edat escolar 2106 € 
Ajuts al èxits assolits per l’entitat: 250 € 

LA TORRETA 
EN BIKE 
 
 
 
CLUB 
TWIRLING LA 
TORRETA 

1.672 € Ajuts a la promoció l’esport base:  
- Subvenció Base: 700 € 
-Per nens participants en edat escolar 722 € 
Ajuts al èxits assolits per l’entitat: 250 € 

PENYA 
BLAUGRANA 
LA ROCA 

900 € Ajuts a la promoció l’esport base:  
- Subvenció Base: 700 € 
Ajuts a la creació nova entitat 200 € 

PETANCA LA 
TORRETA 

300 € Ajut per Fomentar activitats d’interès Públic i Social al 
municipi  

ARHS ( 
Associació 
Roquerola 
d’Handbol 
Sorra) 

1.500 € Ajut per Fomentar activitats d’interès Públic i Social al 
municipi 

LA ROCA EN 
BIKE 

500 € Ajut per Fomentar activitats d’interès Públic i Social al 
municipi 

PETANCA LA 
ROCA 

300 € Ajut per Fomentar activitats d’interès Públic i Social al 
municipi 

CLUB 
ATLETISME 
ELSKEKORRE
NMOLT 

1.500 € Ajut per Fomentar activitats d’interès Públic i Social al 
municipi 

 
Es proposa no atorgar subvenció a l’entitat Futbol Club Veterans La Roca per 
no entrar en els criteris de les bases de les subvencions per les activitats 
esportives.   
SEGON- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats 
beneficiàries, llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 2011, quin pagament es podrà realitzar un cop les 
hagin justificat.  
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TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin 
el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit d’esports a la Roca del Vallès, 
i que es transcriuen a continuació: 

“11. Les obligacions del beneficiari 
� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions 
fixades en la resolució de la sol·licitud de subvenció, en un termini de quinze dies hàbils. 
L’acceptació de la subvenció comporta també la de la normativa que la regula. 
� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint en 
compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa 
d’aplicació. 
� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Seguretat Social. 
� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada i pels conceptes 
assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la sol·licitud de subvenció, dins dels terminis 
establerts, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la 
concessió de la subvenció. 
� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el document de 
sol·licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 
posterioritat a l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, 
en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 
� Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector d’actuació o 
districte tutor de la subvenció. 
� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i 
facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions o ens públics en 
el darrer any.  
� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, reproduint-se 
fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, “amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès (escut Ajuntament de la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador 
que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra 
mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries de 
les subvencions atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del beneficiari. 
12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el 
destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i 
registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, per un import igual al 
pressupostat a la sol·licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi retirar els originals, 
s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, en els quals es farà constar 
“concepte subvencionat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès i data d’atorgament”, i es 
substituiran per fotocòpies compulsades dels originals invalidats. 
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Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la subvenció les factures o 
documents substitutius corresponents a l’aportació municipal, que hauran de complir els 
requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 
29.11.2003), pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació 
total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.” 

 
QUART.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que 
en són interessats. 
 
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. 12/2011 Obres Majors, a nom de NIKE, per a realitzar una estructura 
que servirà de suport de façana per plafons publicitaris. 

 
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 16 de setembre de 2011 
NGRE 6164, formulada per NIKE RETAIL SUCURSAL EN ESPAÑA, per la instal�lació 
d’estructura de suport de plafons publicitaris a dos de les quatre façanes de 
l’edifici existent a l’àmbit del pp SPI 3 Can Messeguer, dins d’aquest terme 
municipal.  
 
Atès que en data 22 de maig de 2012 amb número de Registre d’Entrada 3184, 
el sol�licitant va entrar la documentació adequada, com a resposta al 
requeriment de documentació necessària per obtenir la llicència, segons 
informe de l’arquitecte tècnic de data 23 de gener de 2012. 
 
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. 
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Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 23 de gener 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 NIKE RETAIL SUCURSAL EN ESPAÑA, per 
la instal�lació d’estructura de suport de plafons publicitaris a dos de les quatre 
façanes de l’edifici existent a l’àmbit del pp SPI 3 Can Messeguer, dins 
d’aquest terme municipal.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 

Càlcul de la base imposable. 
Superfície m2 
Coef 0,147 
Mòdul        1940,48 €/m2 
Pressupost Visat   164.006,96 € 
 
ICIO 4.985,81 € 
Taxa 100,00 € 
 
TOTAL 5.085,81 € 
 
TERCER.- 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 €  
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 20:00, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 
 


