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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 3 d'octubre de 2013. NÚMERO Sessions a Junta de 
Govern Local 2013/19. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 3 d'octubre de 2013, essent les 18:37 hores es reuneixen a la 
Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,  Sr. 
Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. 
Marta Pujol Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de 
regidor convidat expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. 
Dolors Melero Guirao. 
 
Havent excusat la seva absencia el Sr. Jose M. Mateo Forner. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que conformen 
la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a l’examen i 
deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre del dia. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 19 de setembre de 2013 
 
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 19 de setembre de 2013, 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 292.548,94 €, aprovades 
per Resolució Alcaldia amb el núm 1082/2013. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1082/13 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2013/13 per import de 292.548,94  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 . 
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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. 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 2013, 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 2013 preveu 
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 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/2013/13, per un import 
de 292.548,94 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 196.709,79 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 95.839,15 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 
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3. Acceptació préstec Caixa de Crèdit local 2013 per 175.000 euros. 

 
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’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al 
finançament de les seves inversions, les Entitats Locals podran acudir al crèdit 
públic o privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes, podent-se 
instrumentar, entre d’altres, amb la contractació de préstecs. 
 
ATÈS que d’acord amb l’article 52 del esmentat Text Refós la concertació 
operació haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, en què 
s’analitzarà, especialment, la capacitat de l’Entitat Local per fer front en el 
temps, a les obligacions que d’aquelles es derivin per a la mateixa. 
 
ATÈS que aquest mateix precepte estableix que els Presidents de les Entitats 
Locals podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes al 
Pressupost, quin import acumulat, dintre de cada exercici econòmic, no superi 
el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al Pressupost i que, un cop 
superat aquest límit, l’aprovació correspondrà al Ple de la Corporació Local. 
 

ATÈS que és l’Ajuntament va finançar la construcció del pavelló i dels vestuaris 
del camp de futbol amb, entre d’altres fonts de finançament, recursos propis.  
 
ATESA la Resolució d’Alcaldia de 17 d’abril de 2013 número 469 en que 
s’aprova la sol�licitud de crèdit del programa Caixa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

ACORDS :  

 
PRIMER.- Acceptar la concessió de l’operació de crèdit per import de 
175.000,00 euros per al finançament de la Construcció i posterior cessió a 
l’Ajuntament, conservació i futura reforma i adequació del nou pavelló 
poliesportiu municipal de La Roca del Vallès, i la construcció dels vestuaris del 
camp de futbol de La Torreta.  
 
SEGON.- Aprovar i concertar l’operació de crèdit amb Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona, essent les condicions les següents: 
 

• Import: 175.000,00 euros 
• Modalitat: Préstec  
• Termini d’amortització: 10 anys 
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• Periodicitat de l´amortització: anual el 30 de juny de cada any per l´import de 15.000 
euros cada any. 

• Tipus d’interès: 0% 
• Comissions d’obertura: 0% 

 
TERCER.- Aprovar el conveni regulador del préstec i les condicions que el 
regeixen i que s’adjunta a aquest acord  
 
QUART.- Trametre l’acord d’aprovació del crèdit al Servei de Programació de 
la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti 
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords. 
 
SISÈ.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya la concertació d’aquesta operació. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

4. OM 5/2011 a nom de CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. per la 
Intal.lació de GLP a la benzinera Repsol km 17,4 de la carretera C-1415. 

 
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 15 de febrer de 2011 
NGRE 1138, i posterior rectificació de data 1 d’agost de 2013 NGRE 24884869, 
formulada per CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., per les obres 
d’instal�lació de GLP a l’estació de servei núm. 31.131 ”La Roca” situada a la 
carretera C-1415 p.k 17,4 (M.I), dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 23 de setembre de 2013, 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 
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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 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, 
S.A., per les obres d’instal�lació de GLP a l’estació de servei núm. 31.131 ”La 
Roca” situada a la carretera C-1415 p.k 17,4 (M.I), dins d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  
 
  Piscina    
Pressupost Visat 32.872,64 € 
Base Ajuntament       32.872,64 € 

 TOTAL        32.872,64 € 
   

 Impost 3,9%            1.282,03     € 
Taxa           206,29     € 
TOTAL LLICENCIA 1.488,32  € 
 
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 897,60 €. 
 
QUART.- Caldrà dipositar una fiança per garantir la correcta reposició dels 
elements públics afectats de 1.372,98 € 
 
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 per 
l’ajuntament abans de  d’efectuar-les. 
 
 

5. OM 20/2013 a nom de MANUEL SANCHEZ FERNÁNDEZ pel tancament 
de porxo i reforma d'habitatge al C. Barcelona 11 

 
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 23 de maig de 2013 
NGRE 3259, formulada pel Sr. MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, per les obres de 
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tancament d’una galeria existent i reforma de l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres del carrer Barcelona 11, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 16 de setembre de 2013, 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. MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, per 
les obres de tancament d’una galeria existent i reforma de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres del carrer Barcelona 11, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  
 
    
Pressupost Visat 4.423,71 € 
Base Ajuntament       4.423,71 € 

 TOTAL  4.423,71 € 
   
 Impost 3,9%            172,52     € 
Taxa           206,29     € 
TOTAL LLICENCIA 378,81  € 
 
 
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 €. 
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QUART.- Caldrà dipositar una fiança per garantir la correcta reposició dels 
elements públics afectats de 300 € 
 
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 per 
l’ajuntament abans de  d’efectuar-les. 
 
SISÈ.- Notificar-ho a l’interessat, a intervenció i al ‘ORGT. 
 
 

6. Exp. Espai Urbà 10/2013 a nom de TEAM OPEN 2012. per instal.lar una 
canonada d'impulsió per conduir aigúes de la depuradora de La Roca al 
Golf. 

 
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 en data 06 de maig i número de registre d’entrada 2796, es rep 
instància signada per Ramon Puyol Mor, en representació de l’empresa TEAM 
OPEN 2012, sol�licitant llicències d’obres per instal�lar una canonada d’impulsió 
per conduir les agües residuals depurades precedents de la depuradora de La 
Roca fins al camp de golf del sector Vilalba, pel que fa al recorregut dins del 
terme municipal de La Roca del Vallès, per regar l’esmentat camp de golf. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal i l’arquitecta municipal de data 18 de 
setembre de 2013, que diu el següent:  
 
“.../...ANTECEDENTS 
 
En data 08 de maig, l’enginyer municipal emet informe favorable per a 
l’aprovació inicial de l’esmentada llicència d’obres. 
 
En data 17 de juny i número de registre d’entrada 0365E/19114/2013 de la 
Generalitat de Catalunya, es va remetre còpia de l’expedient i del projecte al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, en concret a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
En sessió de data 04 de juliol, la Junta de Govern Local aprova amb caràcter 
previ el projecte esmentat i ho notifica a la Comissió territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
En data 26 de juliol i número de registre d’entrada 4784, es rep l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de sessió de data 22 de juliol, el 
qual: 
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1. “Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 48 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, el projecte en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de la 
canonada de conducció d’aigües residuals depurades procedents de l’EDAR la Roca del 
Vallès, formulat per Team Open 2012, SL i tramesa per l’ajuntament, amb el benentès que 
la present sol·licitud s’ha d’entendre referida, exclusivament, a les intervencions projectades 
en sòl no urbanitzable del terme municipal de La Roca del Vellès i sempre que es condicioni 
l’atorgament de la llicència municipal a l’obtenció de l’autorització d’ADIF que sigui 
preceptiva en relació amb el creuament de la línia ferroviària d’alta velocitat.” 

2. “Indicar a l’Ajuntament que pel que fa als trams de la canonada situats en sòl urbanitzable 
amb pla parcial aprovat i en sòl urbà no consolidat de la Roca del Vallès, cal precisar que, 
en el cas que no s’haguessin desenvolupat les corresponents figures de gestió urbanística, 
caldria atorgar l’autorització amb caràcter provisional, d’acord amb l’establert en els articles 
53 i 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme, entenent-se la present proposta susceptible de 
ser informada favorablement, a aquests efectes, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 

 
INFORME 
 
Referent al punt de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, l’interessat, en Ramon Puyol, en representació de Team Open, S.L., 
presenta en data 29 de juliol i número de registre d’entrada 4802, còpia de 
l’autorització administrativa per a l’ocupació de domini públic ferroviari per un 
termini renovable de 2 mesos per a l’execució de les obres de creuament 
inferior de conducció d’aigua des de l’EDAR de La Roca del Vallès fins al 
camp de golf Vilalba, i concessió administrativa per a l’ocupació de 
l’esmentat domini públic ferroviari autoritzat per executar les obres, per un 
termini de 75 anys. 
 
Això dóna compliment al primer requeriment de la Comissió territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Referent al segon punt, el tram de la canonada situat en sòl urbanitzable amb 
pla parcial aprovat i en sòl urbà no consolidat de la Roca del Vallès, cal 
precisar que, en el primer cas (SUble “SPM-4 Sector Vilalba”) el Projecte de 
Compensació i el Projecte d’Urbanització van ser aprovats definitivament el 5 
de setembre de 2002 i les obres d’Urbanització van ser objecte d’una recepció 
parcial el 15 de febrer de 2006, mancant per urbanitzar el vial que dóna accés 
al Manso Vilalba (clau MV) i a la Zona Hotelera (clau H), per tant s’han 
desenvolupat les corresponents figures de gestió urbanística, i no cal 
l’autorització amb caràcter provisional 
 
Respecte el segon cas (SUnc “UA Can Font de la Parera”), el projecte de 
reparcel�lació aprovat en data 09/09/2004 per la Junta de Govern local va ser 
declarat nul segons sentència núm. 75/2007, de 20 de març del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, i sentència núm. 136/2008, de 
15 de Febrer de la Secció 3ª de la Sala de lo Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RCA 562/04), i per la sentència 217 
de 09/09/08 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona (RCA 
555/06). 
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L’article 125 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, estableix que l’expedient de reparcel�lació s’inicia quan 
s’aprova la delimitació del polígon d’actuació urbanística, i s’ha d’executar 
mitjançant alguna de les modalitat del sistema de reparcel�lació. Així mateix, 
la iniciació de l’expedient de reparcel�lació comporta, sense necessitat de 
declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de llicències  en l’àmbit del 
polígon d’actuació urbanística, fins que sigui ferm en via administrativa l’acord 
d’aprovació de la reparcel�lació. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i la 
documentació presentada per l’interessat de la llicència d’obres, els tècnics 
que subscriuen informen favorablement l’aprovació definitiva del projecte 
objecte de la llicència d’obres presentada per instal�lar una canonada 
d’impulsió per conduir les agües residuals depurades precedents de la 
depuradora de La Roca fins al camp de golf del sector Vilalba. 
 
Per tant, els trams objecte de la present llicència són exclusivament el 
següents: 
 
Tram en sòl no urbanitzable. 
Tram en sòl urbanitzable amb pla parcial aprovat. 
 
En tram de la canonada que travessa sòl urbà no consolidat queda exclòs de 
la present llicència i caldrà tramitar com un expedient independent.” 
 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta 
municipal i de l’enginyer municipal en data 18 de setembre de 2013, 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: 
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PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, a TEAM OPEN 2012, per a les obres 
d’instal�lació d’una canonada d’impulsió per conduir les aigües residuals 
depurades procedents de la depuradora de La Roca fins al camp de golf del 
sector Vilalba, pel que fa al recorregut dins del terme municipal de La Roca del 
Vallès, per regar l’esmentat camp de golf. 
 

Els trams objecte de la present llicència són exclusivament el següents: 
• Tram en sòl no urbanitzable. 
• Tram en sòl urbanitzable amb pla parcial aprovat. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost (O.F.04)  3,9% sobre 84.203,10€ =  3.283,92€ 
Taxa (O.F. 06)      413,68€/km x 0,698 =  288,75€ 
Placa d’obres = 19,14€ 
 
TOTAL a liquidar =  3.591,81 € 
 
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 331,87 € 
(30,17x11€/Tn) 
 
Donat que l’interessat presenta certificat per tal de justificar que les terres de 
l’excavació es faran servir a la pròpia obra, l’acreditació d’aquesta gestió 
s’haurà de fer mitjançant empresa acreditada externa, segons l’article 15 del 
Decret 89/2010 
 
QUART.- Notificar a l’interessat, a intervenció i a l’ORGT 
 

7. Exp. 18/2013 a nom d'Eduard Borrell Fabra, per la llicència d'obres majors 
per reforma interior de la vivenda del carrer Casetes 12 

 
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 8 de maig de 2013 amb 
NGRE 2921, formulada pel Sr. EDUARD BORRELL FABRA, per les obres de reforma 
de la vivenda del carrer Casetes 12, dins d’aquest terme municipal, els Srs. 
assistents acorden que quedi sobre la taula fins que el sol.licitant presenti la 
documentació original de plànols d’estructura (8 i 9 ) modificats en allò 
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referent a l’amplada/alçada dels forats de finestra que no s’ajusten a la resta 
de plànols del projecte. 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

8. Aprovació convenis amb les escoles ajuts menjador alumnes curs 2013-14 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental i Generació de Crèdit 

 
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 el Decret 219/1989, d’1 d’agost, va fer delegació a les comarques de 
les competències del Departament d’Educació en relació amb la 
programació i la gestió de beques i ajuts de menjador. 
 
Atès que el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de 
menjador, disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats 
pressupostàries, poden establir ajuts de menjador per a l’alumnat que ho 
sol.liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o 
parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
Atès que en data 3/05/11 i NRGE 3064, es va rebre notificació de l’acord de la 
Comissió de Govern del Consell Comarcal sobre el Conveni de col.laboració 
amb els ajuntaments de la comarca per a l’establiment de les condicions de 
gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 
Atès que a la Junta de Govern de data 12 de maig de 2011 es va aprovar el 
contingut i la signatura del “Conveni de col�laboració per a la gestió dels ajuts 
de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental” entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, el qual es va 
signar en data 15 de juny de 2011. 
 
Atès que en data 15 de maig de 2013, el Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs 
escolar 2013 – 2014. 
 
Vista la modificació de les bases reguladores dels ajuts de menjador pel curs 
escolar 2013-2014, aprovada al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
sessió del 12 de juny de 2013. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental atorga ajuts individuals de 
menjador de caràcter socioeconòmic i/o geogràfics a certes famílies de la 
comarca que hagin concorregut a la convocatòria que anualment aquest 
consell estableix, i que l’Ajuntament de La Roca del Vallès percep del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en virtut de l’esmentat conveni de col�laboració, 
la quantitat corresponent a les famílies de La Roca del Vallès, així com s’obliga 
per aquest conveni a fer arribar els esmentats ajuts als destinataris i presentar 
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els certificats justificatius de l’ús del servei de menjador de les persones 
beneficiàries del seu municipi. 
 
Atès que la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb 
la Resolució n. 8/2013 del 10 de setembre de 2013 va aprovar els ajuts de 
menjador relatius al curs escolar 2013 – 2014 
 
Atès que els Consells Escolars de les següents escoles: 
 
Escola Camins de Corró d’Avall – Les Franqueses del Vallès 
Escola Granullarius de Granollers 
Escola Pereanton de Granollers 
Escola Les Aigües de Cardedeu 
Escola La Torreta de la Roca del Vallès 
Escola Mogent de la Roca del Vallès 
Escola Pilar Mestres – Jaume Torrents de la Roca del Vallès 
 
gestionen a través de les respectives AMPES el servei de menjador escolar, les 
quals tenen contractades a empreses que ofereixen aquest servei per la qual 
cosa l’Ajuntament vol establir amb els consells escolars d’aquestes escoles i les 
AMPES corresponents uns convenis que tenen per objecte realitzar el 
pagament dels ajuts individuals de menjador que perceben la totalitat dels 
alumnes becats, així com establir les condicions i les garanties sota les quals 
tindran lloc el pagament d’aquests ajuts. 
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  



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 

 

 13 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura dels “Convenis de col.laboració en 
matèria de suport als ajuts de menjador”entre l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès i les AMPES i el Consell Escolar de les següents escoles: 
 

- Escola Camins de Corró d’Avall – Les Franqueses del Vallès 
- Escola Granullarius de Granollers 
- Escola Pereanton de Granollers 
- Escola Les Aigües de Cardedeu 
- Escola La Torreta de la Roca del Vallès 
- Escola Mogent de la Roca del Vallès 
- Escola Pilar Mestres – Jaume Torrents de la Roca del Vallès 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Escolar i les AMPES de les escoles 
abans esmentades.  
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
dret sigui possible per a l’execució d’aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials 
Municipals. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 19:40, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


