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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 8 de gener de 2009.
2009. NÚMERO 2009/1.
2009/1.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Gabriel Parra i Carrasco
Sr. Jordi Fortí i Gurgui

Havent excusat la seva absència el Tinent d’alcalde Sr. Manuel Alvarez Herrera.
A la Roca del Vallès, el dia 8 de gener de 2009, essent les 17:37 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Gabriel Parra i Carrasco i Sr. Jordi Fortí
Gurgui, assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra.
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 SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació actes dies 11 i 22 de desembre
desembre de 2008.
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local els
esborrany de les actes de les sessions de dates 11 i 22 de desembre de 2008,
els quals van estar adjuntats a la convocatòria per a l’actua-la sessió i, sense que
cap dels membres sol·liciti cap rectificació, ambdues actes resten aprovades per
unanimitat de tots els assistents.
En aquest punt s’incorpora a la sessió la Sra. Marta Pujol Armengol, regidora
convidada.
2. Aprovació conveni de col.laboració entre els Ajuntaments que integren la
denominació d'origen Alella i el Consell Regulador de la denominació
d'origen Alella, per a la promoció dels seus vins.
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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“= Vist l’esborrany del conveni de col.laboració entre els ajuntaments que
integren la Denominació d’Orígen Alella i el Consell Regulador de la
Denominació d’Orígen Alella per a la promoció dels seus vins.
Atès que la Roca del Vallès forma part dels ajuntaments que integren dita
Denominació d’Orígen.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar l’esborrany del Conveni de Col.laboració entre els ajuntament
que integren la Denominació d’Orígen Alella i el Consell Regulador de la
Denominació d’Orígen Alella per a la promoció dels seus vins.
SEGON.SEGON.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a
dret sigui possible per a l’execució d’aquest acord.=”
3. Aprovació bases reguladores per a la provisió temporal d'una plaça de
Tècnic Bibliotecari Grup B
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, s’ha presentat una baixa per malaltia i que properament està
prevista una baixa per maternitat en la Biblioteca Municipal d’aquest
Ajuntament de la titular que te reserva del lloc de treball, i per aquesta raó
quedarà afectada l’àrea, així com els serveis que es donen, la qual cosa fa
necessari la contractació de una persona per ocupar la plaça de Tècnic
Bibliotecari interí per poder fer front adequadament a totes les tasques.
Vist que l’article 10.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa que són
funcionaris interins els que, per raons expressament justificats de necessitat i
urgència, son nomenats com a tals per el desenvolupament de funcions pròpies
de funcionaris de carrera quan, entre d’altres motius, s’hagi de produir la
substitució transitòria dels titulars d’una plaça.
L’apartat segon d’aquest article preveu que la selecció de funcionaris interins
s’haurà de realitzar mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els
principis constitucionals d’igualtat, mèrit capacitat i publicitat.
L’article 291.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el
personal interí serà seleccionat mitjançant convocatòria i pel sistema de
concurs, llevat dels casos de màxima urgència.
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En cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació de
personal s’han de publicar al BOP i al DOGC, i se n’ha de donar coneixement al
Ple en la primera sessió que tingui.
Examinades les Bases per la selecció, en règim interí, de la plaça de Tècnic
Bibliotecari Grup B de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Atès que l’aprovació d’aquestes es una atribució delegada per l’alcaldia a la
Junta de Govern Local, segons resolució núm. 836 de data 6 de juliol de 2007.
Considerant urgent i necessària la seva aprovació de conformitat amb l’article
21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Es proposa l’adopció del següent ACORD :
Primer.- Aprovar les Bases per la selecció, en règim interí, de la plaça de Tècnic
Bibliotecari Grup B.
Segon.- Convocar el corresponent procés selectiu, amb caràcter urgent, en la
forma i terminis que assenyalen les bases elaborades a l’efecte.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4. Donar compte de la relació de factures per import de 145.541,70 €,,
aprovades per resolució alcaldia amb el núm 1302/2008.
Es dona compte de la resolució de factures d’import 145.541,70 €, núm.
1302/08, els Srs. assistents es donen per assabentats.
“= ATES que l’article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel
qual 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 del Reial Decret 2/2004 senyala 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 l’article 18.2 de les Bases d’execució del Pressupost per a l’any 2008
preveu que el reconeixement d’obligacions diferents a les esmentades en el
punt 18.1 és competència e l’Alcalde ,sempre que siguin conseqüència de
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compromisos de despeses legalment adquirits , sense perjudici de les
delegacions en la Junta de Govern.
VISTA la relació de factures 2008/38 aprovada per resolució d’Alcaldia número
1302/2008.
Es per tot això que es PROPOSA:
PRIMER.PRIMER Donar Compte a la propera Junta de Govern que es celebri de la
Resolució d’alcaldia núm 1302/2008 de data per la qual s’aprova la relació de
factures 38/08 amb un import global de 145.541,70 euros
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:06, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

