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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 4 de juliol de 2013. NÚMERO 2013/14. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 4 de juliol de 2013, essent les 18:20 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, 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. 
 
Havent excusat la seva absència el Sr. Jose M. Mateo Forner i el Sr. Jordi Fortí Gurgui. 
 
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 juny 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 20 de juny 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 227.511,15 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 747/2013. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
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 
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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 2012  prorrogat per a l’exercici 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 2012 
prorrogat per a l’exercici de 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/2013/9, per un import 
de 227.511,15 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 179.337,28 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  48.173,87 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 
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3. ESPAI URBÀ 11/2013 a nom de VALUE RETAIL, construcció d'una tanca 
i sanejament de finca Reg. 7766 

 
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 del Sr. Michael Goldenberg, en representació de Value Retail 
Barcelona S.L., per obres de construcció d’una tanca i sanejament de límit de 
la parcel�la AM del pla parcial del sector SPI-3 Can Masseguer, 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’enginyer municipal 
en data 27 de maig  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, Value Retail Barcelona S.L., per obres de 
construcció d’una tanca i sanejament de límit de la parcel.la AM del pla 
parcial del sector SPI-3 Can Masseguer. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
O.F. 04. Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
Base imposable: 70.528,50 
Tipus de gravamen: 3,90% 
Import: 2.750,61 
 
O.F. 06. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme. 
Quota tributària: Altres elements tècnics d’instal�lacions i edificis: 123,77 € 
 
 
TERCER.- Segons l’informe de l’enginyer municipal de data 27/05/13 s’ha 
d’establir les següents  condicions de Llicència: 
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- El titular s’haurà de fer càrrec del manteniment de tota la xarxa de desguàs 
fins al punt de connexió a la xarxa de clavegueram municipal, en el sentit 
següent: 
 
1. VALUE RETAIL BARCELONA, S.L., es farà càrrec de la neteja de la vialitat del 
camí por un període de 10 anys a comptar des de la data d’acceptació de 
l’obra per part de l’ajuntament. 
 
2. Respecte al sistema de recollida d’aigües: 
Es distingeixen dues parts en el sistema per recollir les aigües: 
 
Sistema per recollir les agües pròpies del vial. VALUE RETAIL BARCELONA S.L. es 
farà càrrec del manteniment i neteja durant el període que duri l’activitat, 
tenint la consideracions d’escomesa, NO de xarxa municipal. (AIXÒ AFECTA A 
LA CUNETA LATERAL DE TERRES PER RECOLLIR LES AIGÜES). 
Sistema per recollir les agües que travessen la parcel�la privada. VALUE RETAIL 
BARCELONA, S.L. es farà càrrec del manteniment i neteja de manera 
permanent, tenint la consideració d’escomesa, NO de xarxa municipal. 
(S’INCLOU EL DEPÓSIT DE LAMINACIÓ /SORRERA). Això afecta no només a la 
solució provisional de connexió sinó també a la solució definitiva reflectida als 
documents presentats per a l’obtenció de les llicències d’obra.” 
 
3. Respecte al  mur de tancament de parcel�la:  
Segons la documentació presentada, el mur per executar es troba sempre dins 
de la parcel�la privada. Es tracta d’un mur format per una tanca metàl�lica de 
1,50 metres d’alçada, muntada sobre bloc de formigó. Aquest mur anirà 
recolzat amb una peça de panot i una vorada per la part exterior del mur, 
amb una amplada variable fins al límit de la propietat.” 
 
QUART.-  Notificar a l’interessat, a intervenció i a l’ORGT. 
 

4. Aprovació prèvia exp espai urbà 10/2013, instal·lació canonada de 
conducció d'aigües residuals depurades procedents de l'EDAR La Roca per 
al reg del camp de golf de Vilalba 

 
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 06/05/13 amb NRGE 2796/13el Sr. Ramon Puyol Mor en 
representació de Team Open 2012 sol�licita llicència per executar unes obres 
consistents en una instal�lació de la canonada de conducció d’aigües 
residuals depurades procedents de l’EDAR de la Roca del Vallès, per al reg del 
camp de golf de la finca del Sector Vilalba en el tram corresponent al terme 
municipal del a Roca del Vallès.  
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Vist que en data 08 de maig de 2013 l’Enginyer Municipal emet un informe 
favorable en relació a la documentació presentada entenent que s’ajusta a 
normativa.  
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 10/05/13 
referent a la tramitació a seguir per l’aprovació del projecte.  
 
Atenent que s’ha de seguir la tramitació prevista en l’article 48 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 03 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya i el 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
 
Atès que s’ha sotmès a informació pública amb la publicació d’edictes en el 
BOPB en data 27/05/13, en el diari El Punt en data 17/05/13 i en el taulell 
d’edictes municipal.  
 
Atenent el certificat d’informació pública de data 01/07/13 del qual es 
desprèn que una vegada realitzada no s’han presentat al�legacions al 
projecte.  
 
Atenent que es disposen del informes requerits pel Decret Legislatiu 1/2010, de 
03 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya 
en relació a les obres a realitzar, que consten aportats pel promotor.  
 
Vist que en data 17/06/13 amb 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, 
concretament a la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona perquè 
comencessin a avaluar-lo per tal de poder incorporar la seva aprovació en la 
propera comissió.  
 
Atenent que les obres s’ajusten a la normativa urbanística i que s’ha seguit el 
procediment establert per la legislació urbanística.  
 
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.- APROVAR amb caràcter previ el projecte d’actuacions específiques 
d’interès públic presentat en data 06/05/13 amb NRGE 2796/13el Sr. Ramon 
Puyol Mor en representació de Team Open 2012 per executar unes obres 
consistents en una instal�lació de la canonada de conducció d’aigües 
residuals depurades procedents de l’EDAR de la Roca del Vallès, per al reg del 
camp de golf de la finca del Sector Vilalba en el tram corresponent al terme 
municipal del a Roca del Vallès.  
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. Tenir en compte que ja es va 
remetre còpia completa de l’expedient i que no hi hagut cap canvi en el 
projecte enviat.  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

5. Aprovació preus públics casalet d'estiu Escola Bressol les Orenetes 
 
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 durant l’any 2013 es realitzarà el Casalet d’Estiu de l’Escola Bressol Les 
Orenetes pels quals es cobren uns preus públics, des de l’Àrea de Serveis i 
Atenció a les Persones es proposa aprovar els següents preus públics per a 
l’any 2013 corresponents a l’Ordenança Fiscal nº 23, tenint en compte que es 
tracta d’un servei autofinançat pels usuaris, que organitza la pròpia escola 
amb personal propi. 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 23, 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. 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar la creació dels imports dels nous preus públics del Servei 
d’Ensenyament de l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de preus públics 
per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, d’acord amb el detall següent: 
 
IV.- SERVEI ENSENYAMENT  
 
CASALET D’ESTIU ESCOLA BRESSOL Preu 
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LES ORENETES 

1 hora 3,35 € 

Casalet 1 dia (8.30 a 12.30 h) 13,40 € 

Acollida de 8 a 8.30 h (1 setmana) 10 € 

Casalet 1 setmana (8.30 a 12.30 h) 67 € 

Dinar 1 dia 7 € 

Dinar 1 setmana 35 € 

 
No hi haurà descomptes.  
 
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’Area d’Ensenyament d’aquest Ajuntament. 
 

6. Aprovació preus públics material de vending de la piscina municipal 
 
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 durant l’any 2013 hi ha previst començar a vendre material esportiu a 
les piscines municipals per tal de donar un servei complementari al que ja 
s’està oferint, pel qual es cobraran uns preus públics, per aquest motiu des de 
l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones es proposa establir diversos preus 
públics corresponents a l’Ordenança Fiscal nº 23. 
 
Vist l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 23, 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. 
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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 del director de les instal�lacions esportives municipals i 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 imports dels nous preus públics de les activitats i serveis de 
les instal�lacions esportives cedides de l’apartat VI de l’article 4 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de preus públics per a la prestació de 
serveis o realització d’activitats de competència municipal, d’acord amb el 
detall següent: 
 

Concepte Import Unit. 

ULLERES ADULT € 10,00 

ULLERES NEN\A € 9,00 

TAPS ORELLES € 3,50 

XURRO NORMAL € 9,00 

MANGUITOS € 14,00 

GORROS SILICONA LLISOS € 6,00 

GORROS  LYCRA LLISOS € 6,00 

GORROS SILICONA LLISOS NEN € 5,00 

PINCES NAS € 5,00 

 
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 al 
Servei d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 

7. Aprovació atorgament ajuts a famílies programa nens a tope 2013 
 



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 

 

 9 

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 Programa Nens/es a Tope consisteix en realitzar una tasca 
preventiva en les situacions de risc de la salut dels nadons i  facilitar la situació 
econòmico-familiar de les famílies amb pocs recursos financers, des de Serveis 
Socials de la Roca del Vallès es proposen un seguit de famílies amb infants de 0 
a 3 anys que seran  beneficiaries d’ ajudes per obtenir llet, cereals i bolquers. 
Principalment, són famílies amb dificultats econòmiques i en seguiment per 
Serveis Socials de la Roca del Vallès o detectades per els Serveis Sanitaris del 
municipi. 
 
Vist l’informe de data 26 de juny de 2013 emès pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que el programa disposa de 6.000 euros amb la RC 5455 de la partida 07 
230 22608, Activitats Serveis Socials, per atendre l’atorgament d’ajuts de 
l’esmentat Programa. 
 
Atès que l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és 
una competència delegada en la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, mitjançant Decret 
836/07 de data 6 de juliol de 2007, publicades al BOP de Barcelona número 
187, de data 6 d’agost de 2007, publicat al BOP de Barcelona número 187, de 
data 6 d’agost de 2007. 
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
És per tot això que la regidora de Benestar Social i Sanitat sotasignant proposa 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Atorgar uns ajuts per una quantitat total de 5.231,35 euros, a càrrec 
de la partida pressupostària 07 230 22608 Activitats Serveis Socials, a repartir-se 
entre 22 nens del municipi segons el detall següent:  
 

RENTENCIÓ DE CRÈDIT  
5455 

IMPORTS AJUTS 

RC 5455/1 179,70€ 
               RC 5455/2 170,00€ 
               RC 5455/3 340,00€ 
                RC 5455/4 379,20€ 

RC 5455/5 242,00€ 
RC 5455/6 531,60€ 
RC 5455/7 299,95€ 
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RC 5455/8 386,80€ 
RC 5455/9 242,00€ 
RC 5455/10 240,80€ 
RC 5455/11 406,60€ 
RC 5455/12 323,40€ 
RC 5455/13 108,00€ 
RC 5455/14 242,00€ 
RC 5455/15 377,30€ 
RC 5455/16 762,70€ 

IMPORT TOTAL 5.231,35€ 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades en aquelles parts 
que siguin interessats. 
 
TERCER.- 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 19:10, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 
Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


