
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 

 

 1 

ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 29 de març de 2012. NÚMERO  2012/6. 
 
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, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 29 de març de 2012, essent les 18:00 hores es 
reuneixen a la Sala de Gov ern, l’alcalde Il�lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Manuel Álv arez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª 
Mateo Forner, i la Sra. Marta Pujol Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i 
Fortuny i la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de 
regidors conv idats expressament per a aquest acte, assistits per mi la 
secretària, Sra. Dolors Melero Guirao, i l’interv entor Antoni López Alonso 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de gov ern 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. 
 
Havent excusat la seva absència el Sr. Jordi Forti Gurgui 
 
Ordre del Dia: 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 
1.- Aprov ació acta dia 15 de març de 2012 
 
Servei d’Intervenció 
 
2.- Resolució recurs entitat Parròquia de Sant Sadurní exp. 177/08 
 
3.- Donar compte de  la relació de factures d'import 159.050,30 €, aprovada 
per Resolució Alcaldia amb el núm 202/2012. 
 
4.- Relació de factures exercici 2011 i presentades el 2012, per import  de 
61.827,41 €. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
5.- Conv eni entre l'ajuntament i les escoles Mogent i Pilar Mestres per a dur a 
terme el projecte Euronet 50/50 
 



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 

 

 2 

6.- Aprov ació de la nomenclatura dels noms dels carrers de la zona UA-13a i 
UA-14 de Santa Agnès de Malanyanes 
 
7.- Aprovació de la nomenclatura dels noms dels carrers de la zona del sector 
SPR-4 "Les Hortes" de La Roca del Vallès 
 
8.- Aprovació del canvi de nom del "carrer de La Pineda" de la UA-11, barri 
Sant Jordi, de La Roca del Vallès per duplicitat en el municipi 
 
9.- Resolució Recurs ICIO obres 25/06 a nom de Xavier Gallego García 
 
10.- Aprov ar la certificació mensual d'obra número 3 de les obres de l'escola 
bressol La Torreta presentada per Construcciones Solius SA 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
11.- Aprovació modificació preus públics per la prestació de serv eis referents a 
les ajudes de transport a la gent gran per a l'any 2012 
 
12.- Aprov ació conv ocatòria beques casals d'estiu 2012 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 15 de març 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 15 de març de 2012, el qual v a estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
sol�liciti cap rectificació, l’acta resta aprov ada per unanimitat de tots els 
assistents. 
 
 

2. Resolució recurs entitat Parròquia de Sant Sadurní exp. 177/08 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Gov ern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist l’escrit (que s’ha de considerar de recurs de reposició) que presenta el 
senyor Rodolf Puigdollers Noblom, en qualitat de legal representant de l’entitat 
Parròquia de Sant Sadurní, contra la liquidació de l’Impost sobre Construccions, 
Instal�lacions i Obres (en endavant, ICIO), argumentat pel fet que no s’aplica 
l’exempció regulada a l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu. 
 
Vist l’expedient administratiu de la llicència urbanística municipal d’obres 
número 177/2008, aprovada per Resolució d’Alcaldia, de data 07 de març de 
2011, registrada en el Llibre de Resolucions d’Alcaldia, amb el número 
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348/2011, en data 28 de març de 201, salvat el dret de propietat i sens perjudici 
del de tercer, a l’entitat Parròquia de Sant Sadurní, per a la realització d’unes 
obres consistents en l’adequació d’accessos a l’església. 
 
Vist l’informe dels Serv eis Tècnics Municipals, de data 08 de març de 2012, on 
es desprèn que les obres que estan emparades per la llicència urbanística 
municipal d’obres número 177/2008, són per a l’accessibilitat a l’edifici de la 
Parròquia de Sant Sadurní, destinat a l’ús religiós. 
 
Vist l’informe dels Serv eis Econòmics i d’Interv enció, de data 21 de març de 
2012, on es desprèn que les obres destinades a edificis destinats al culte estan 
exemptes de l’ICIO, d’acord amb el contingut de l’article . IV, 1, B, de 
l’Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre 
assumptes econòmics, signat en la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979 i 
l’Ordre de 5 de juny de 2001, on s’esclareix la inclusió de l’ICIO en la lletra B) de 
l’apartat 1 de l’article IV de l’ l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre 
assumptes econòmics, signat en la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979. 
 
Atenent la competència reconeguda segons Resolució d’Acaldia, de data 30 
de juny de 2011, amb el número 760/2011 a la Junta de Govern Local, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- ESTIMAR l’escrit (que s’ha de considerar de recurs de reposició), 
presentat pel senyor Rodolf Puigdollers Noblom, en qualitat de legal 
representant de l’entitat Parròquia de Sant Sadurní, sobre la improcedència de 
la liquidació de l’ICIO, deriv ada de la llicència urbanística municipal d’obres 
número 177/2008, aprovada per Resolució d’Alcaldia, de data 07 de març de 
2011, registrada en el Llibre de Resolucions d’Alcaldia, amb el número 
348/2011, en data 28 de març de 2011, salv at el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer, a l’entitat Parròquia de Sant Sadurní, per a la realització 
d’unes obres consistents en l’adequació d’accessos a l’església, per l’acord 
entre l’Estat espanyol i la Santa Seu. 
SEGON.- DONAR DE BAIXA la liquidació de l’ICIO que porta associada la 
llicència urbanística municipal d’obres número 177/2008, aprov ada per 
Resolució d’Alcaldia, de data 07 de març de 2011, registrada en el Llibre de 
Resolucions d’Alcaldia, amb el número 348/2011, en data 28 de març de 2001, 
salv at el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, a l’entitat Parròquia de 
Sant Sadurní, per a la realització d’unes obres consistents en l’adequació 
d’accessos a l’església, emparat per l’article IV, 1, B, de l’Instrument de 
Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes 
econòmics, signat en la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979 i l’Ordre de 5 
de juny de 2001, on s’esclareix la inclusió de l’ICIO en la lletra B) de l’apartat 1 
de l’article IV de l’ l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes 
econòmics, signat en la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979. 
 
TERCER.- INFORMAR que s’han de retrotreure totes les actuacions dutes en el 
valor número 00607030-0000098029 que apareix a WTP de l’ORGT-DIBA, 
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corresponent a la liquidació de l’ICIO de la llicència urbanística municipal 
d’obres número 177/2008. 
 
QUART.- INFORMAR que l’acord que es presenta a aprovació s’ajusta a l’article 
11.4 de l’Ordenança fiscal número 3 de l’ICIO, aprov at pel Ple de la 
Corporació municipal, en sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2010 i que 
comença a regir el dia 01 de gener de 2011, que prev eu la reserv a de 
facultats, per part de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per determinades 
actuacions singulars de recaptació, de concessió de beneficis fiscals, de 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o per adoptar 
l’anul�lació, total o parcial, de les liquidacions de l’impost regulat, adoptada 
pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 20 de maig de 
2010 i acceptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 22 de juliol de 
2010. 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord al senyor Rodolf Puigdollers Noblom, 
en qualitat de legal representant de l’entitat Parròquia de Sant Sadurní i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, als efectes escaients. 
 

3. Donar compte der la relació de factures d'import 159.050,30 €, 
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 202/2012. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 202/12 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/03 per import de 159.050,30 euros, els Srs. assistents 
per unanimitat resten assabentats, quin text literal diu 
 
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 deriv ades 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 prev istos 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 2011  prorrogat per a l’exercici 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. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2011 
prorrogat per a l’exercici de 2012 prev eu que el reconeixement i liquidació de 
les obligacions legalment adquirides és competència de l’Alcalde d’acord 
amb l’ establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
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Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2012/3, per un import  
de 159.050,30 euros.. 
 
VIST l’informe d’interv enció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les sev es atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 120.052,77 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 38.997,53 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serv eis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
 

4. Relació de factures exercici 2011 i presentades el 2012, per import 
de 61.827,41 €. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Gov ern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
ATES que són factures amb data de 14 de juny i 30 desembre de 2011, amb 
registre d’entrada  posterior a la data d’admissió de factures per a la seva 
comptabilització a l’exercici de 2011. 
 
ATÈS que el darrer paràgraf de l’article 20 de les bases d’execució del 
pressupost de 2011 prorrogat per el 2012, estableix que :  
“Quan la despesa hagi estat realitzada en exercici anteriors el procediment 
per aprovar-la serà mitjançant Junta de Govern si hi hav ia reserv a de crèdit en 
el exercici en que es va realitzar. En el cas que no hi hagués cap reserv a la 
despesa haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació.” 
 
VISTA la relació de factures presentades relativ es a l’exercici 2011 amb el núm. 
F/2012/4, per import de 61.827,41 €. 
 
VIST l’informe d’interv enció. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS :  
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 57.742,24 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 4.085,17 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serv eis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5. Conveni entre l'ajuntament i les escoles Mogent i Pilar Mestres per 
a dur a terme el projecte Euronet 50/50 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Gov ern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist que en data 24 de nov embre de 2011, el Ple de l’Ajuntament, reunit en 
sessió ordinària, v a aprovar definitiv ament el “projecte d’urbanització del 
carrer Catalunya, t ram comprès entre el c/ d’Espronceda i la carretera 
d’Òrrius”, prev i informe fav orable de la Diputació de Barcelona, com a ens 
local titular de la carretera BV-5001. 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2012 es dóna d’entrada, amb el NGRE 822, 
escrit de la Diputació de Barcelona en el què comuniquen que han procedit, 
des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència 
de Serv eis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, a la valoració del cost dels 
elements propis de la calçada de la travessera urbana inclosos en l’esmentat 
projecte. 
 
Vist que el cost total del projecte aprovat és de 850.000,00 euros (IVA inclòs). 
 
Vist que, com a resultat de la valoració realitzada, la Diputació de Barcelona 
proposa el repartiment del cost total del projecte entre ambdues 
administracions.  
 
Vist que la Diputació proposa assumir el 27 per cent del cost total del citat 
projecte, per un import de 228.851,91 euros (IVA inclòs), assumint l’Ajuntament 
el 73% restant, per un import de 621.148,09 euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe fav orable del Director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat tant a la 
valoració feta per la Diputació de Barcelona com a l’acceptació de la 
proposta de repartiment formulada.  
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Atès que la Diputació de Barcelona demana el v istiplau per escrit de 
l’Ajuntament a la seva proposta com a pas prev i a la redacció del conveni 
regulador dels compromisos de cadascuna de les administracions en 
l’actuació esmentada. 
 
Atès que s’entèn que ni la valoració ni el repartiment dels costos totals no 
afecten a la subv enció de 450.000,00 euros atorgada per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla de Concertació 2008-2011 de la Xarxa Barcelona 
de Municipis de Qualitat, destinada a aquesta mateixa actuació. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Gov ern Local, en v irtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 760/11 de data 30 de juny de 2011, publicat al 
BOP de Barcelona de 25 de juliol de 2011. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Gov ern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- DONAR el v istiplau a la valoració dels costos proposats per la 
Diputació de Barcelona en relació al “projecte d’urbanització del carrer 
Catalunya, tram comprès ent re el c/ d’Espronceda i la carretera d’Òrrius. 
 
 
SEGON.- DONAR el v istiplau al repartiment dels costos totals del projecte 
proposat per la Diputació de Barcelona, assumint l’Ajuntament el 73% del cost 
total del Preu d’execució per contracte, 621.148,09 euros (IVA inclòs) i la 
Diputació de Barcelona el 27% restant (228.851,91 euros, IVA inclòs) 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat.  
 
 

6. Aprovació de la nomenclatura dels noms dels carrers de la zona UA-13a i 
UA-14 de Santa Agnès de Malanyanes 

 
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 ha de fixar les denominacions dels carrers de la zones 
UA-13a i UA-14 de Santa Agnès de Malanyanes. 
 
VIST que l’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats 
locals, disposa que “els ajuntaments mantindran la nomenclatura i retolació de 
les vies públiques, i la numeració dels edificis, informant  d’això a totes les 
administracions públiques interessades”. 
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VIST que l’article 113 de l’Ordenança General de Conviv ència Ciutadana i Via 
Pública de l’Ajuntament de La Roca del Vallès disposa que “cadascuna de les 
vies i els espais públics s’identificaran amb un nom diferent”. 
 
ATÈS que durant el mes de març de 2010 es v a conv ocar un procés de 
participació ciutadana per tal que, tant els ciutadans i les ciutadanes del 
municipi com les associacions i entitats, participessin en la decisió del noms dels 
nous carrers.  
 
VIST que durant el procés de participació ciutadana no es van rebre propostes 
destacades en referència als carrers de la UA-13a i UA-14 de Santa Agnès de 
Malanyanes.  
 
VIST que en el Ple municipal de data 10 de juliol de 2003 es va aprovar per 
unanimitat que les denominacions dels carrers es fixarien per acord de la 
Comissió de Gov ern municipal. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Gov ern Local l’adopció dels següents  

 

ACORDS:  

 

PRIMER.- Aprov ar la nomenclatura dels noms de carrer següents conforme al 
plànol adjunt: 
 

- Carrer del Molí 
- Passatge del Molí 
- Plaça de les Fontanelles 
- Rambla de Santa Agnès 
- Carrer de les Farigoles 

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Centre Nacional d’Estadística i al 
Centre de Gestió Cadastral. 
 

7. Aprovació de la nomenclatura dels noms dels carrers de la zona del sector 
SPR-4 "Les Hortes" de La Roca del Vallès 

 
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 ha de fixar les denominacions dels carrers de la zona 
del sector SPR-4 “Les Hortes” de La Roca del Vallès. 
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VIST que l’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats 
locals, disposa que “els ajuntaments mantindran la nomenclatura i retolació de 
les vies públiques, i la numeració dels edificis, informant  d’això a totes les 
administracions públiques interessades”. 
 
VIST que l’article 113 de l’Ordenança General de Conviv ència Ciutadana i Via 
Pública de l’Ajuntament de La Roca del Vallès disposa que “cadascuna de les 
vies i els espais públics s’identificaran amb un nom diferent”. 
 
ATÈS que durant el mes de març de 2010 es v a conv ocar un procés de 
participació ciutadana per tal que, tant els ciutadans i les ciutadanes del 
municipi com les associacions i entitats, participessin en la decisió del noms dels 
nous carrers.  
 
VIST que durant el procés de participació ciutadana, la majoria de les 
persones i entitats participants van proposar els noms “Plaça de Marta Mata” i 
“carrer de l’Abadessa Emma de Barcelona” i que no van haver altres 
propostes significativ es per la resta de carrers. 
 
VIST que en el Ple municipal de data 10 de juliol de 2003 es va aprovar per 
unanimitat que les denominacions dels carrers seguissin  prenent en 
consideració els prohoms de la història local, de la toponímia local, els noms 
il�lustres de la història i la cultura catalana i univ ersal, i que els noms proposats 
per la ciutadania compleixen aquests requisits. 
 
VIST que en el Ple municipal de data 10 de juliol de 2003 es va aprovar per 
unanimitat que les denominacions dels carrers es fixarien per acord de la 
Comissió de Gov ern municipal. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Gov ern Local l’adopció dels següents  

ACORDS:  

PRIMER.- Aprov ar la nomenclatura dels noms de carrer següents conforme al 
plànol adjunt: 
 

- Carrer de l’Abadessa Emma de Barcelona 
- Plaça de Marta Mata 
- Parc de la Bassa del Molí 
- Carrer de les Escoles Velles 
- Carrer de la Baixada al Riu 
- Carrer de la Baixada als Horts 
- Carrer de la Pujada al Castell 
- Av inguda de les Hortes 

 
SEGON.- Comunicar el present acord al Centre Nacional d’Estadística i al 
Centre de Gestió Cadastral. 
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8. Aprovació del canvi de nom del "carrer de La Pineda" de la UA-11, barri 

Sant Jordi, de La Roca del Vallès per duplicitat en el municipi 
 
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 existeixen dos carrers anomenats “La Pineda” en el municipi. 
 
VIST que un se situa a la “urbanització La Pineda” i l’altre a la UA-11 Barri Sant 
Jordi de La Roca del Vallès. 
 
ATÈS que es considera més conv enient, per la seva localització dins del 
municipi, canv iar la denominació del “carrer de La Pineda” de la UA-11, Barri 
Sant Jordi, de La Roca del Vallès. 
 
VIST que l’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats 
locals, disposa que “els ajuntaments mantindran la nomenclatura i retolació de 
les vies públiques, i la numeració dels edificis, informant  d’això a totes les 
administracions públiques interessades”. 
 
VIST que l’article 113 de l’Ordenança General de Conviv ència Ciutadana i Via 
Pública de l’Ajuntament de La Roca del Vallès disposa que “cadascuna de les 
vies i els espais públics s’identificaran amb un nom diferent”. 
 
VIST que en el Ple municipal de data 10 de juliol de 2003 es va aprovar per 
unanimitat que les denominacions dels carrers es fixarien per acord de la 
Comissió de Gov ern municipal. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Gov ern Local l’adopció dels següents  

ACORDS:  

PRIMER.- Aprovar el canvi de nom del “carrer de La Pineda”situat a la UA-11, barri Sant Jordi, i 

denominar-lo “carrer de Sant Pere del Bosc”. 

SEGON.- Comunicar el present acord al Centre Nacional d’Estadística i al 
Centre de Gestió Cadastral. 
 
 

9. Resolució Recurs ICIO obres 25/06 a nom de X.G.G. 
 
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 sol�licitud de data 05/03/12 amb número de Registre d’Entrada 1304, 
on el Sr. X.G.G.  presenta recurs de reposició de l’ICIO liquidat a la modificació 
de llicència 25/06 aprovat per la Junta de Govern de data 19 de gener de 
2012. 
 
Atès que la documentació aportada pel Sr. X.G.G. consta de la factura 
pagada de les obres d’ampliació de la planta soterrani de l’habitatge, 
objecte de la liquidació de l’ICIO. 
 
Atès que la factura és d’un import  menor al càlcul efectuat des dels  serv eis 
tècnics d’aquest Ajuntament, i segons l’article 7 de l’Ordenança Fiscal núm.3 
estableix que “ La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost 
real i efectiu de la construcció, instal.lació o obra. S’entén per tal, a aquest 
efectes, el cost d’execució material d’aquella.” 
 
Vist l’informe fav orable emès per l’Arquitecta Municipal de data 13 de març 
de 2012. 

 
Atès que el recurs ha estat interposat d’acord amb l’article 14 del Text Refós de 
la Llei d’Hisendes locals. 
 
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.- Estimar el recurs de reposició presentat pel  Sr. X.G.G. en data 5 de 
març de 2012, i anul.lar l’ICIO de 1.746,71 € ,de la modificació de la llicència 
d’obres aprovada per junta de gov ern en data 19 de gener de 2012.  
 
SEGON.- Aprov ar una nova liquidació de l’ICIO corresponent, atenent l’informe 
tècnic de l’arquitecta municipal en data 13/03/12. 
 
Pressupost :     9.393,00 € 
Impost 3,04%:   285,55 €  
 
Total ICIO:         285,55 € 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió 
Tributaria de la Diputació de Barcelona, i a Interv enció municipal. 
 

10. Aprovar la certificació mensual d'obra número 3 de les obres de l'escola 
bressol La Torreta presentada per Construcciones Solius SA 

 
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 certificació número 3 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 30.012,72 euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08 321 62200 
Escola bressol La Torreta. 
 
ATÈS l’informe del Serv eis Tècnics Municipals informant fav orablement 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 nov embre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Gov ern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar certificació número 3 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 30.012,72 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serv eis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la sev a comptabilització.  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

11. Aprovació modificació preus públics per la prestació de serveis referents a 
les ajudes de transport a la gent gran 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 a la Roca del Vallès existeix un serv ei d’ajuda a l’ús del transport urbà 
per a la gent gran , recollit en el preu públic de la ordenança nº 25 per a la 
prestació de serv eis ajut al transport de la gent gran, consistent en una targeta 
de mobilitat personal, amb la que es poden accedir a les ajudes variables en 
funció de la renta, per a l’adquisició de fins a 200 v iatges anuals en el transport 
urbà de la Roca i Granollers. Poden ser beneficiaris de les ajudes les persones 
empadronades al municipi que reuneixin les següents condicions: 
- Majors de 65 anys o pensionistes. 
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Estar afectat d'una disminució igual o superior al 33% acreditada mitjançant el 
Certificat de Disminució de l'ICASS. 
A cada beneficiari se li expedirà una targeta de mobilitat de transport amb 
identificació fotogràfica, amb la qual podrà adquirir un màxim de 20 títols de 
transport de 10 v iatges per any.  La targeta de mobilitat te una caducitat de 
quatre anys.En cas de canv i de la situació tan econòmica com familiar caldrà 
comunicar-la a l’administració municipal. L’Administració municipal podrà 
realitzar rev isions de les sol�licituds atorgades, d’ofici i aleatòries segons es 
considerin oportunes. 
 
Atès que han augmentat el cost dels títols per part de l’empresa 
subministradora dels bitllets per a l’any 2012, des de l’Àrea de Serv eis i Atenció 
a les Persones es proposa modificar els següents preus públics per a l’any 2012 
corresponents a l’Ordenança Fiscal nº 25, per adequar-los  a la realitat 
econòmica actual. Aquests preus es mantindran vigents per els anys posteriors 
si no hi ha cap modificació al respecte. 
 
Vist l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics 
per a la prestació de serv eis o realització d’activitats de competència 
municipal, pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la 
competència per modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord 
amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprov ar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix 
preus públics  per  a la prestació de serv eis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
Vist l’informe de l’Educadora Social. 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de 
Gov ern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  la modificació dels imports de les ajudes al transport a la gent 
gran dels preus públics del Serv ei de Benestar Social de l’Ordenança Fiscal 
núm. 25, reguladora de preus públics per a la prestació de serv eis o realització 
d’activitats de competència municipal, d’acord amb el detall següent: 
 
III.- SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 
 
Ajudes al transport a la Gent Gran: 
 
Concepte Preu 2010 
Titol de trasnport de 10 viatges autobús urbà de La 
Roca 

7,40 € 
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Títol de transport de 10 v iatges autobús urbà de 
Granollers 

6,00 € 

 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords prov isionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals 
modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes prev istos a l’article 18 del Test  
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprov at pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense hav er-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitiv ament aprovats. 
 
TERCER.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Prov íncia els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com 
el text de les Ordenances modificades. 
 
QUART-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serv eis Econòmics i a 
l’Area DE Serv eis Socials d’aquest Ajuntament. 
 

12. Aprovació convocatòria beques casals d'estiu 2012 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Gov ern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subv encions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament d’ajuts i beques 
socials en concepte d’Educació aprovada per acord de Ple de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud d’ajuts i beques socials per a aquelles famílies del municipi amb 
dificultats econòmiques per a participar dels Casals d’estiu 2012. 
 
Els ajuts i beques van adreçats als alumnes empadronats en el municipi i 
matriculats en centres escolars municipals que es trobin en una especial 
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Aquesta conv ocatòria estarà regida per la Normativa reguladora per a 
l’atorgament d’ajuts i beques socials en concepte d’Educació aprovada per 
acord del Ple municipal.  
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En tot el no prev ist a les mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a 
la Llei 38/2003, de 17 de nov embre, General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Gov ern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Gov ern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprov ar la conv ocatòria de sol.licitud i atorgament d’ajuts i beques 
socials per als casals d’estiu de 2012. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut i de beca que 
anirà a càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents: 
 

 

Ajuts i beques 
socials 

(Casals d’Estiu) 

07-231-48000 Beques de 
Serveis Socials 3.000 € 

 
TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds de beques i ajuts 
del casal d’estiu del 16 al 27 d’abril de 2012. 
 
QUART.- Publicar anunci de la convocatòria  al Butlletí Oficial de la Prov íncia 

 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 20:05, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.     L’alcalde 
 


