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ACTA DE LA SESSIÓ Extraordinària DE LA JUNTA DE GOV ERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 31 de gener de 2013. NÚMERO  2013/3. 
 
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 31 de gener de 2013, essent les 18:00 hores es reuneixen a 
la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,  Sr. 
Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. 
Jordi Fortí i Gurgui i 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 
convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao. 
 
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 inicial projecte d'urbanització del camí d'accés a Can Mainou i 
Can Saladriga 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS A CAN MAINOU I CAN 
SALADRIGA presentat en data 18/10/12 amb NRGE 6126/12 pel Sr. Michael Goldenberg 
en representació de Creaciones Vattel S.L., i posterior documentació complementària.  
 
Vist que l’objecte del projecte presentat, d’iniciativa i execució privada, és urbanitzar 
un camí de titularitat municipal a tocar del sector SPI-3 Can Massaguer.  
 
Vist que amb l’actuació es millora el seu estat i se’l dota d’una secció pròpia, d’uns 
drenatges adequats, d’unes mínimes condicions de seguretat i d’un acabat superficial 
adequat.  
 
Vist que en data 18/01/13 amb NRGE 398/13 el Sr. Michael Goldenberg presenta una 
instància per la que es compromet al manteniment de l’obra a executar.  
 
Vist que l’Enginyer Municipal en data 28 de gener de 2013 emet informe favorable al 
projecte presentat.  
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Vist l’informe favorable emès per Secretaria en data 28 de gener de 2013.  
 
Atenent l’article 234 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 els articles 8 i 9 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, es pot considerar que és una obra d’urbanització, i per tant es regeix pel 
que disposa la legislació urbanística.  
 
Atenent els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya. 
 
Atenent l’article 48.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei  3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, abans d’atorgar l’autorització municipal es requereix 
informe previ favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia proposa: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte denominat PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
CAMÍ D’ACCÉS A CAN MAINOU I CAN SALADRIGA presentat pel Sr. Michael 
Goldenberg en representació de Creaciones Vattel S.L.  
 
SEGON.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període d’un 
mes, a comptar des de l’última publicació de l’anunci al BOPB, en un diari de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (www.laroca.cat). 
 
TERCER.- TRASLLADAR l’acord d’aprovació inicial a tots els interessats, a Gas Natural, 
Sorea i Endesa, perquè puguin realitzar les al�legacions i informes que considerin 
adients. 
 
QUART.- SOL�LICITAR informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
relació al projecte d’urbanització sol�licitat, atenent l’article 48.3 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 03 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya.  
 
CINQUÈ.- LIQUIDAR les taxes i impost següents. A tal efecte, quan l’aprovació sigui 
definitiva es remetrà el càrrec corresponent de l’Organisme de Recaptació i Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
1.- Ordenança Fiscal número 4 Impost sobre construccions, instal�lacions i obres 
Base imposable 112.260,56 € 
Tipus de gravamen 3,80 % 
Import 4.265,90 €  
 
2.- Ordenança Fiscal número 6 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 
Quota tributària Projecte d’urbanització 558,06 €  
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SISÈ.- Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels béns i serveis públics 
afectats s’ha de presentar en aquest Ajuntament una garantia econòmica de 6.864,90 
€, que serà retornada quan el tècnic responsable de l’obra certifiqui el final d’obres i es 
constati per part dels Serveis Tècnics Municipals la idoneïtat en la reposició dels béns i 
serveis públics que s’hagin vist afectats en l’execució de l’obra. 
 
SETÈ.- En compliment d’allò establert al Decret 89/2010 i a l’Ordenança Municipal de 
runes, s’ha d’acreditar davant de l’Ajuntament, signat per un gestor autoritzat, un 
document d’acceptació on ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra, que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. A tal efecte, s’ha de 
dipositar en aquest Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les obres, una garantia 
econòmica de 1.318,02 €. 
 
VUITÈ.- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del present acord si 
durant el termini d’informació pública no es presenta cap al�legació i la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona emet informe favorable.  
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

2. Aprovació de sol.licitud de subvenció corresponent al Pla de prevenció 
d'incendis forestals de la Roca del Vallès per l'any 2013 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist que l’article 1 del Capítol I de les Bases Reguladores i Convocatòria per a 
la Concessió de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva per a la 
Prevenció Local d’Incendis Forestals (codi 20112011512000943), estableix que 
“El Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) és el document 
redactat conjuntament per els Ajuntaments , les Agrupacions de Defensa 
Forestal i la Diputació de Barcelona que defineix les infraestructures passives de 
prevenció del municipi, les inversions per noves accions i per el manteniment 
de les antigues, i el ritme previst d’execució”. 
 
Vist l’article 6 del Capítol II que determina que poden sol�licitar subvencions per 
a les finalitats esmentades a l’article 1, les Agrupacions de Defensa Forestals 
(ADF) legalitzades o altres associacions sense afany de lucre que tinguin entre 
els seus objectius la defensa contra els incendis forestals. 
 
Vist l’article 2 del esmentat Capítol, que estableix que “L’Import Teòric 
Municipal de subvenció (ITM), és la quantitat que s’obté per cada municipi de 
la província de Barcelona al considerar el pressupost disponible per aquestes 
subvencions, la superfície total del municipi, la superfície forestal del municipi, 

ICIO 4.265,90 € 
Taxa 558,06 € 
Total 4.823,96 € 
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la seva pluviometria anual i el nombre d’incendis superiors a 20 ha dels darrers 
40 anys”. 
 
Vist que l’article 13 del Capítol IV determina que l’import invidualitzat de la 
subvenció no podrà excedir el percentatge següent sobre la despesa total de 
l’inversió: 85% per a municipis de més de 10.000 i menys de 20.000 habitants, 
com és el cas del municipi de La Roca del Vallès, resta un 15% que haurà 
d’aportar el municipi de La Roca del Vallès. 
 
Atès que en la Carpeta del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 
dels anys 2011-2015 lliurada a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, al apartat 
4.3 de Programa quadriennal de gestió econòmica per l’any 2013, s’estableix 
un import de 13.820 € (tretze mil vuit-cents vint euros), la quantitat que ha 
d’aportar el municipi ascendeix a 2.073 €  (dos mil setanta tres euros), que 
resulta d’aplicar el 15% a l’import esmentat, en concepte de les mesures 
proposades de treballs forestals per l’any 2013. 
 
Si bé aquesta estimació és l’estimada en el paràgraf anterior, d’acord amb el 
pressupost presentat per l’ADF d’actuació pel municipi és de 10.436,25 dels 
quals el 85% del finançament de la Diputació és de 8.870,82 i el 15% finançat 
per l’Ajuntament, 1.565,43€. 
 
D’acord amb els escenaris de l’aprovació del pressupost 2013, la partida 
1117222623 Prevenció d’Incendis Forestals està dotada amb 8.500€, crèdit 
suficient per cobrir la part corresponent a l’Ajuntament. 
 
 
Es per tot això, que el regidor de Medi Ambient sotasignant proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents : 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Sol.licitar la subvenció corresponent al Pla de prevenció d’incendis 
forestals de la Roca del Vallès de l’any 2013. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la 
Intervenció municipal i a l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina  
 
 

3. Aprovació conveni de cooperació, en l'àmbit ambiental entre l'Ajuntament 
de la Roca del Vallès i l'Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina 

 
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 té competència en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis, conservació de camins i vies rurals, protecció del medi ambient i 
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foment de les estructures agràries i forestals, segons estableixen els articles 63 a 
68 de la vigent Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
Atès que l’Ajuntament pot col.laborar amb l’ADF Serra de Marina, constituïda a 
l’empara de la Llei6/88 Forestal de Catalunya, pel que fa al servei municipal de 
vigilància forestal, prevenció i extinció d’incendis als boscos del terme de La 
Roca del Vallès. 
 
D’acord amb els escenaris de l’aprovació del pressupost 2013, la partida 
1117222623 de Prevenció d’incendis forestals està dotada amb 8.500 €, crèdit 
suficient per cobrir l’aportació definida en el Conveni de 1.200€ com a 
contribució al manteniment de diferents serveis de l’ADF. 
 
Es per tot això que el regidor de Medi Ambient sotasignant proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el CONVENI DE COOPERACIÓ, EN L’ÀMBIT AMBIENTALS ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL 
SERRA DE MARINA, còpia literal del qual és la següent: 
 
“A l’Ajuntament, el dia 25 de gener de 2013 
 
REUNITS 
 
D’un part el  Sr. Rafael Ros i Penedo en nom i representació de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès. 
 
D’altra banda, el Sr. Josep Rovira i Martorell, President de l’Agrupació de 
Defensa Forestal Serra de Marina, (en endavant ADF), en nom i representació 
de l’esmentada entitat. 
 
INTERVENEN 
 
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions quer els estan legalment 
atribuïdes, es reconeixen recíprocament capacitat de convenir i obligar-se en 
els terminis d’aquest document. 
 
 
MANIFESTEN 
 
1.  L’ADF està constituïda a l’empara de la Llei 6/88 Forestal de Catalunya, per 
a la  
     col�laboració amb les Administracions Públiques en tasques de protecció 
dels boscos  
     i prevenció i extinció d’incendis forestals. 
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2.  Els municipis tenen competència en matèria de prevenció i extinció 
d’incendis,  
     conservació de camins i vies rurals, protecció del medi ambient i foment de 
les  
     estructures agràries i forestals, segons estableixen els articles 63 a 68 de la 
vigent  
     Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
Per tot el exposat, ambdues parts de comú acord formalitzen aquest 
document en base de les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.-  L’objecte del present conveni és la col�laboració entre l’Ajuntament 
de La Rova del Vallès i l’ADF Serra de Marina pel que fa al servei municipal de 
vigilància forestal, prevenció i extinció d’incendis als boscos del terme de 
  .  
 
Segona.-  Els termes de col�laboració objecte d’aquest conveni es defineixen 
en les següents punts: 
 
a)   L’ADF col�laborarà en el desenvolupament i aplicació del Pla de Prevenció  
      d’Incendis, (en endavant PPI). 
 
b)   L’ADF col�laborarà en l’elaboració del programa municipal d’actuacions 
urgents en  
      cas d’incendis, així com en el de reforestació dels terrenys afectats, en el 
seu cas. 
 
c)   L’ADF col�laborarà en la realització de campanyes de divulgació entre els  
      propietaris forestals i veïns del municipi per al foment del respecte del bosc,  
      prevenció i lluita contra els incendis forestals. 
 
d)   L’ADF col�laborarà en l’elaboració amb l’Ajuntament i amb la resta  

d’Administracions Públiques competents en la coordinació i execució de 
mesures   de  prevenció i lluita contra els incendis forestals. 
 

e) L’ADF col�laborarà en els correfocs i castells de focs, com a suport al cos 
de               bombers. Sempre que l’activitat compleixi la normativa vigent. 

 
f) L’Ajuntament de La Roca del Vallès aportarà l’any 2013, amb càrrec a la 

partida    pressupostària  1117222623 , com a Conveni amb l’ADF, l’import 
de 1.200 € com a contribució al manteniment dels diferents serveis de l’ADF. 

 
g) L’Ajuntament cedeix l’ús d’un local com a suport per a la realització de les 

tasques  
      de protecció de boscos i extinció d’incendis forestals. 
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Tercera.-  L’Agrupació de Defensa Forestal Serera de Marina es compromet a 
lliurar a l’Ajuntament la següent documentació: 
 
a)   Memòria detallada de l’activitat portada a terme en aplicació d’aquest 
conveni.  
      Liquidació econòmica de l’entitat, juntament amb les factures que 
justifiquin el seu  
      pagament, per import igual o superior a l’import de la subvenció 
concedida. Les  
      factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els requisits  
      establerts a les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per  
      l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. 
 
b)   Certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la 
justificació de 
      l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida. 
 
Quarta.-  La subvenció concedida es justificarà abans del 31 de gener de l’any 
2014 amb despeses o factures de l’any 2013. 
 
Cinquena.-  El destinatari del conveni justificarà la subvenció amb un import 
igual o superior a l’atorga’t. En el supòsit que el destinatari no justifiqui 
degudament la subvenció en el termini establert en el punt anterior, 
l’Ajuntament reduirà d’ofici l’import subvencionat. 
 
Sense perjudici del redactat fins ara, totes les activitats que efectuï l’ADF 
relacionades amb el servei municipal de prevenció d’incendis forestals 
s’efectuarà coordinadament amb l’Ajuntament. 
 
 
Sisena.-  L’ADF es compromet a fer constar expressament en tot el material 
divulgatiu que editi referit a l’objecte del present conveni, i en lloc visible i 
preferencial, la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès“. 
 
Setena.-  La vigència d’aquest conveni serà fins el 31 de desembre de 2013. 
 
Vuitena.-  Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i 
execució d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, 
seran resoltes per l’Ajuntament de La Roca del Vallès  i, en cas de litigi, se 
sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
 
SEGON.- Autoritzar a l’Alcalde-President a signar el Conveni esmentat. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de 
Marina. 
 
 



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 

 

 8 

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 18:30, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


