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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinària DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA 4 
d'octubre de 2012. NÚMERO  2012/16. 
 
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 4 d'octubre de 2012, essent les 18:30 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 la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata en 
la seva condició de regidors convidats 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. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 20 de setembre 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 20 de setembre 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. Donar compte de la relació de factures d'import 220.244,09 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 982/2012. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 982/12 per la que s’aprova la relació de factures 
número  F/2012/13 per import de 220.244,09  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 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 
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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 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/2012/13 per un import de 
220.244,09 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 168.285,94 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 51.958.15 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 
 

3. Exp.OM 6/12 a nom del Sr. Àlex Ortiz per la construcció d'una piscina al carrer 
Migdia 33. 

 
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 4 de maig de 2012 amb número de Registre General 
d'Entrada 2621, formulada pel Sr. ÀLEX ORTIZ JIMÉNEZ, per a realitzar unes obres 
consistents en la construcció d’una piscina al carrer Migdia 33, 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. 
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Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal 
en data 4 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. 
 
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. ÀLEX ORTIZ JIMÉNEZ, per la construcció d’una piscina 
al carrer Migdia 33, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Pressupost Visat         9.350,00 € 
Pressupost ajuntament 36.845,83 € 
 
ICIO 1.400,14 € 
Taxa 120,05 € 
 
TOTAL 1.520,19 € 
 
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 1.000 € 
 
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.” 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

4. Aprovació conveni col�laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i politiques d’igualtat amb el 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. 
 
Atès que la Comissió de Govern 2012/7 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, va 
aprovar el contingut i la signatura del conveni col�laboració per a la gestió i prestació 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb 
els ajuntament que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta Vallès 
Oriental. 
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Atès que en data 12 de juny de 2012 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament de Benestar Social i Familia, van formalitzar el contracte programa 2012-
2015, per la coordinació, la cooperació i la col�laboració en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
 
Atès que l’article 66.3 k) 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, estableix que el municipi 
té competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció 
socials. 
 
Atès que l’article 25.2 k) de la LLei  7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, 
disposa que el municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en la prestació dels serveis socials i 
de promoció i reinserció social. 
 
L’article 25 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya preveu que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li atribueixi aquesta Llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que 
estableix l’article 28., així com preveu que en l’àmbit de les seves competències, la 
comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei. 
 
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, la regidora de Serveis Socials sotasignant proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col�laboració per a la gestió 
i prestació de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
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d’igualtat que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta Vallès Oriental 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental..  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials 
municipals. 
 

5. Aprovació preus públics curs de p`reparació per a la prova d’accés als cicles 
formatius de formació professional de grau mitja.  

 
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 davant la situació de crisi econòmica actual i mitjançant acord de 
col�laboració entre la Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament, s’han engegat una 
sèrie de mesures per intentar ajudar a pal�liar aquesta situació i per això s’organitza un 
curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà, un curs 
que està adreçat a persones que no disposin de titulació de graduat en educació 
secundària i vulguin presentar-se a la prova d’accés per cursar un cicle formatiu de 
formació professional de grau mitjà i així reincorporar-se al sistema educatiu i poder 
afrontar la inserció en el mercat laboral amb una millor qualificació professional.   
 
Atès que entre el mes d’octubre de 2012 i fins el mes d’abril de 2013 es portarà a terme 
a través de la Diputació de Barcelona aquest curs de preparació per a la prova 
d’accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà amb una durada 
de 330 hores, pel es cobrarà un preu públic, des de l’Àrea de Serveis i Atenció a les 
Persones es proposa aprovar aquest preus públic de 50 euros per a l’any 2012 
corresponents a l’Ordenança Fiscal nº 25, per  tal de poder prestar un servei 
autofinançat .Aquests preu es mantindrà vigent 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 serveis 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 aprovar 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 serveis i realització d’activitats de competència municipal. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

PRIMER.-  Aprovar  el preu públic del Servei d’Ensenyament de l’Ordenança Fiscal núm. 
25, reguladora de preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats 
de competència municipal, d’acord amb el detall següent: 
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IV.- SERVEIS D’ENSENYAMENT 
 
Concepte Periodicitat Preu 2012 
Curs Preparació per a la prova 
d’accés als cicles formatius de 
formació professional de Grau mitjà 

Puntual 50,00 € 

 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat 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 haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
TERCER-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a l’Àrea 
d’Ensenyament d’aquest Ajuntament. 
 

6. Aprovació preus públics us privatiu bar instal�lacions esportives municipals i 
preus venta bar.  

 
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 un cop rescindit el contracte de gestió de les instal�lacions esportives 
municipals amb l’empresa IGE, passant la gestió de les mateixes al propi Ajuntament 
de La Roca del Vallès, també finalitza la llicència d’us privatiu del bar de les 
esmentades instal�lacions, bé de domini públic propietat de l’Ajuntament i situat al 
carrer Hermenegild Carrera, s/n 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal que té per objectiu determinar el preu de 
mercat de lloguer en el nucli de La Roca del Vallès, per a immobles de característiques 
similars als del local on s’ubica actualment el bar de les instal�lacions esportives 
municipals, es proposa crear un preu públic per a l’esmentat ús privatiu de 650 euros 
mensuals.  
 
Atès que durant l’any 2012 es cobraran unes tarifes pels serveis de venta d’aquest bar 
es proposa establir els preus públics per a l’any 2012 dels mateixos. 
 
Vist l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics per a la 
prestació de serveis 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 aprovar 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 serveis i realització d’activitats de competència municipal. 
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Vist l’informe de la Directora de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones. 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Esports, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar els preus públics del Servei d’Esports de l’Ordenança Fiscal núm. 25, 
reguladora de preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència municipal, d’acord amb el detall següent: 
 
V- SERVEI D’ESPORTS 
 

Concepte Periodicitat Preu 
Us privatiu bar instal�lacions esportives municipals mensual 650,00€ 

 
Preus Bar Instal�lacions Esportives Municipals: 
 

- BEGUDES 
• aigua -1.00€ 
• aigua gran -1.50€ 
• aigua amb gas -1.50€ 
• coca-cola -1.50€ 
• coca-cola *light -1.50€ 
• coca-cola zero -1.50€ 
• *fanta taronja -1.50€ 
• *fanta llimona -1.50€ 
• *biterkas -1.50€ 
• *tonica -1.50€ 
• sucs -1.50€ 
• *trina -1.50€ 
• *nestea -1.60€ 
• aquarius -1.60€ 
• *cacaolat -1.80€ 
• *powerade -2.20€ 
• red bull -2.20€ 

-  
CAFE I INFUSIONS  
• cafè sol -1.10€ 
• cafè tallat -1.20€ 
• cafè amb llet -1.40€ 
• cafè americà -1.10€ 
• te -1.40€ 
• camamilla -1.40€ 
• menta poliol -1.40€ 
• til�la -1.40€ 
• tes especials -1.50€ 
• colacao -1.40€ 
 

- CERVESA 
• mitjana estrella -1.50€ 
• mitjana *voll-*damm -1.80€ 
• mitjana estrella sense -1.50€ 
• mijana estrella sense llimona -1.50€ 
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• quinto estrella -1.20€ 
• copa de barril S.M -1.50€ 
• copa petita barril S.M -1.20€ 
 

- SNACKS 
• patates -1.00€ 
• ametlles torrades -1.20€ 
• escorces de porc -1.40€ 
• *micado -1.30€ 
• galetes *principe -1.00€ 
• galetes xip *ahoy! -1.00€ 
• *palitos de pa -1.20€ 
• *chipicao -1.20€ 
• bits -0.35€ 
• tires de regalèssia -0.50€ 
• *quicos -0.50€ 
• *mix de fruita seca -1.50€ 
• *kit-*kat -1.00€ 
• xiclets -1.50€ 
• ou *kinder -1.50€ 
• *kinder bo -1.20€ 
 

- BRIOXERIA 
- • dònuts de sucre -1.20€ 

• dònuts de xoco -1.20€ 
• napolitana xoco -1.50€ 
• napolitana crema -1.50€ 
• *croissant -1.30€ 

-  
ENTREPANS 
•    GRAN  MITJÀ 
• llom -  3.50€ -2.50€ 
• llom formatge - 3.80€ -2.80€ 
• *bacón -  3.30€ -2.30€ 
• *bacón formatge - 3.50€ -2.50€ 
• hamburguesa - 3.50€ -2.50€ 
• salsitxes -  3.80€ -2.50€ 
• *frankfurt -  3.50€ -2.50€ 
• *chistorra -  3.80€ -2.80€ 
• truita -  3.50€ -2.50€ 
• pit de pollastre  3.80€ -2.80€ 
• *panceta -  3.50€ -2.50€ 
• pernil -  3.80€ -2.80€ 
• llonganissa -  3.50€ -2.50€ 
• pernil dolç -  3.30€ -2.30€ 
• formatge -  3.50€ -2.50€ 
• xoriço -  3.80€ -2.80€ 
• tonyina -  3.50€ -2.50€ 
• *bikini -  2.50€ 

 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
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Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat 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 haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
TERCER-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a l’Area 
d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 19:25, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


