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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 13 de maig de 2010.
2010. NÚMERO 2010/11.
2010/11.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata

A la Roca del Vallès, el dia 13 de maig de 2010, 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. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata. La regidora Sra. Marta Pujol i
Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de
regidors convidats expressament per a aquest acte, 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 acta dia 22 d'abril de 2010
2.- Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició
promoció interna d'una plaça de caporal.
3.- Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició de
dues places de policies locals
4.- Ratificació de la resolució d'Alcaldia núm. 492/10, referent a l'adjudicació
provisional del contracte per a l'execució de les obres del Projecte de les
depuradores de les Urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles
5.- Ratificació de la resolució d'Alcaldia 493/10 referent a l'adjudicació
provisional del contracte per a l'execució de les obres del Projecte de millora de
l'accessibilitat a l'Escola Pilar Mestres, Escola Bressol, Biblioteca i Centre Cultural
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6.- Desestiment de l'expedient de contractació de les obres definides en el
Projecte de Millora de l'accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa
Agnès de Malanyanes
7.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 471, de 29 d'abril, en la que s'aprova
acollir-se a la convocatòria de subvencions del Consorci Administració Oberta
Electrònica de Catalunya 2010
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
8.- Aprovar relació factures corresponents a l'exercici 2009, per import de
1.328,47 euros.
9.- Donar compte de la relació de factures d'import 75.575,43 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 440/2010.
10.- Donar compte de la relació de factures d'import 328.926,13 €, aprovat per
Resolució Alcaldia núm 431/2010.
11.- Certificació n.1 Obres Parc fluvial del Mogent, mes de març: Projecte
executiu tram subestació elèctrica.
12.- Aprovació préstec amb el Banc Sabadell Atlántico per import de
449.184,76 euros
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
13.- Aprovació de la modificació del projecte d'urbanització de la U.A.-14 (
Fase 1)
14.- Aprovar inicialment el projecte d'obres 37/07 a nom de Santa i Cole
Forestal S.L. per construcció d'una bassa de reg al paratge de Bell.lloch.
15.- Aprovació Pla Seguretat i Salut obra canalització torrent de Sta. Agnès
16.- Ratificació de la resolució d'alcaldia 393/10 referent a la sol.licitud de la
convocatòria de subvenció del Departament de Política Territorial per la
redacció del POUM.
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
17.- Modificació de l'import a satisfer per l'Ajuntament en el Conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'un Pla d'Acció
Cultural al municipi de la Roca del Vallès, a causa de la pujada de l'IVA al 18%
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 22 d'abril de 2010
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 25 de març de 2010, 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. Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició
promoció interna d'una plaça de caporal.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
El Ple de la Corporació, en sessió de 18 de març de 2010, acordà aprovar la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.
A partir de diferents places que es troben vacants a la plantilla, per acord de la Junta de
Govern local de data 8 d’abril de 2010 s’aprovà l’oferta pública d’ocupació per a l’any
2010.
En aquesta oferta pública d’ocupació 2010, entre d’altres places vacants de la plantilla
que es va considerar havien de ser objecte de provisió, hi figura una plaça de caporal
de policia local.
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostaria, que
s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte
de la Oferta pública d’ocupació, el que comportarà l’obligació de convocar els
corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins un deu per cent
addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas,
l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar s’haurà de desenvolupar
dins el termini improrrogable de tres anys.
Atès que l’article 286 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 l’accés a la
condició de funcionari de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s’ha
de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació, mitjançant una convocatòria pública i
pels sistemes de concurs, concurs oposició o oposició lliure, en el qual s’ha de garantir
el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

3

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
genisci@laroca.cat
www.laroca.cat

Atès que l’article 58 del Reglament de Personal de les entitats locals estableix que
l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i la seva publicació posterior obliguen
l’entitat local a la convocatòria de les proves selectives d’accés per a la provisió de les
vacants compreses en aquella, i aquestes convocatòries s’han de realitzar amb la
previsió necessària perquè el procés de selecció i, si s’escau, l’inici del curs selectiu de
formació estigui ultimat dins l’any.
Atès que l’article 6.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que l’accés a la
categoria de caporal de l’escala bàsica i a les categories de sergent i de sotsinspector de
l’escala intermèdia, es fa per promoció interna, mitjançant concurs oposició, entre
funcionaris i funcionàries de carrera de la categoria immediatament inferior respectiva
del cos de policia local de l’ajuntament convocant o també, si així s’estableix en la
convocatòria, d’altres cossos de policia local de catalunya.
Atès que l’article 14 b) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que les proves per
a l’accés a les categories de caporal, sergent i sotsinspector categoria constin, com a
mínim, de proves teòriques i/o pràctiques, de coneixements de la llengua catalana i
psicotècniques.
Atès que l’article 18.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic preveu que la promoció
interna es realitzarà mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat així com els contemplats a l’article
55.2 d’aquest Estatut. L’apartat segon d’aquest article també disposa que els
funcionaris hauran de posseir els requisits exigits per a l’ingrés, tenir una antiguitat de,
al menys, dos anys de servei actiu a l’inferior Subgrup, o Grup de classificació
professional, en el supòsit de que aquest no tingui Subgrup i superar les corresponents
proves selectives.
Atès que l'article 21.1 g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 4 a) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estableixen que l'Alcalde
és competent per aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal,
competència que ha estat delegada en la Junta de govern, per resolució de l’Alcaldia
de 6 de juliol de 2007.
Es per tot això que, es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.- Aprovar bases per a la convocatòria mitjançant concurs oposició per
promoció interna de una plaça de caporal de la policia local de l’Ajuntament, que
s’adjunten com annex al present acord.
SEGON.- Publicar les bases en el Butlletí Oficial de la Província i anunciar la
convocatòria al DOGC i anuncis extractats al BOP i BOE.
TERCER.- Comunicar aquest acord als representants dels treballadors.
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3. Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs oposició de
dues places de policies locals
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

El Ple de la Corporació, en sessió de 18 de març de 2010, acordà aprovar la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.
A partir de diferents places que es troben vacants a la plantilla, per acord de la Junta de
Govern local de data 8 d’abril de 2010 s’aprovà l’oferta pública d’ocupació per a l’any
2010.
En aquesta oferta pública d’ocupació 2010, entre d’altres places vacants de la plantilla
que es va considerar havien de ser objecte de provisió, hi figura dues places de policies
locals.
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostaria, que
s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte
de la Oferta pública d’ocupació, el que comportarà l’obligació de convocar els
corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins un deu per cent
addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas,
l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar s’haurà de desenvolupar
dins el termini improrrogable de tres anys.
Atès que l’article 286 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 l’accés a la
condició de funcionari de carrera o de personal laboral de les corporacions locals s’ha
de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació, mitjançant una convocatòria pública i
pels sistemes de concurs, concurs oposició o oposició lliure, en el qual s’ha de garantir
el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Atès que l’article 58 del Reglament de Personal de les entitats locals estableix que
l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i la seva publicació posterior obliguen
l’entitat local a la convocatòria de les proves selectives d’accés per a la provisió de les
vacants compreses en aquella, i aquestes convocatòries s’han de realitzar amb la
previsió necessària perquè el procés de selecció i, si s’escau, l’inici del curs selectiu de
formació estigui ultimat dins l’any.
Atès que l’article 6.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que l’accés a la
categoria de caporal de l’escala bàsica i a les categories de sergent i de sotsinspector de
l’escala intermèdia, es fa per promoció interna, mitjançant concurs oposició, entre
funcionaris i funcionàries de carrera de la categoria immediatament inferior respectiva
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del cos de policia local de l’ajuntament convocant o també, si així s’estableix en la
convocatòria, d’altres cossos de policia local de catalunya.
Atès que l’article 14 b) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, preveu que les proves per
a l’accés a les categories de caporal, sergent i sotsinspector categoria constin, com a
mínim, de proves teòriques i/o pràctiques, de coneixements de la llengua catalana i
psicotècniques.
Atès que l’article 18.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic preveu que la promoció
interna es realitzarà mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat així com els contemplats a l’article
55.2 d’aquest Estatut. L’apartat segon d’aquest article també disposa que els
funcionaris hauran de posseir els requisits exigits per a l’ingrés, tenir una antiguitat de,
al menys, dos anys de servei actiu a l’inferior Subgrup, o Grup de classificació
professional, en el supòsit de que aquest no tingui Subgrup i superar les corresponents
proves selectives.
Atès que l'article 21.1 g) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 4 a) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estableixen que l'Alcalde
és competent per aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal,
competència que ha estat delegada en la Junta de govern, per resolució de l’Alcaldia
de 6 de juliol de 2007.
Es per tot això que, es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.- Aprovar bases per a la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure de
dues places de policies locals de l’Ajuntament que s’adjunten com annex al present
acord.
SEGON.- Publicar les bases en el Butlletí Oficial de la Província i anunciar la
convocatòria al DOGC i anuncis extractats al BOP i BOE.
TERCER.- Comunicar aquest acord als representants dels treballadors.

4. Ratificació de la resolució d'Alcaldia núm. 492/10, referent
referent a l'adjudicació
provisional del contracte per a l'execució de les obres del Projecte de les
depuradores de les Urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles
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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Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 492 de data 28 d’abril, per la qual s’eleva a
provisional l’adjudicació del contracte d’obres definides en el “Projecte de les
depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles”
Vist 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. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer i únic.únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 492, de 28 d’abril de 2010, que
textualment diu:
“Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió
celebrada el 25 de febrer de 2010 va acordar iniciar l’expedient de contractació de les
obres definides en el “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i
Sant Carles” per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, acordant
així mateix que es redactessin els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que havien de regir la contractació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de març de 2010 va
aprovar l’expedient de contractació esmentat al paràgraf precedent per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 105.000,00 euros, IVA no
inclòs. Així mateix es van aprovar els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars i es va acordar sol·licitar ofertes a tres empreses
capacitades per a la realització del contracte.
Vist que, un cop realitzades les invitacions pertinents, van presentar ofertes les
empreses següents: NIVELL 2 COL·LOCACIONS 21, SL i DRENATGES URBANS DEL
BESÒS, SL, essent admesa la primera d’elles.
Atès que en data 22 d’abril de 2010 es va requerir a l’empresa NIVELL 2
COL·LOCACIONS 21, SL perquè en el termini de tres (3) dies hàbils esmenessin els
defectes que se li feien constar en el requeriment, havent presentat instància en data
30 d’abril de 2010 (NRGE 2969) amb la que adjuntava un sobre que deia que contenia
la documentació que se li havia requerit.
Vist que la instància es va presentar fora del termini concedit a l’efecte d’esmenar la
documentació del sobre número 1, l’empresa NIVELL 2 COL·LOCACIONS 21, SL ha
quedat exclosa de la licitació, per quin motiu no s’ha procedit a l’obertura d’aquest
sobre contenint documentació esmenada ni el sobre número 2 aportat inicialment.
Atès que mitjançant informe de l’Enginyer municipal de data 28 d’abril de 2010 es fa
constar el següent:

“Pel que fa als criteris de valoració, els valors dels paràmetres són els que figuren en el
següent quadre:
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Paràmetre
Oferta econòmica
Termini
subministrament
d’execució

Drenatges Urbans del Besòs,
S.L.
96.075 € + 15.372 € d’IVA
(total 111.447 €)
de 2 mesos
i

Els criteris d’adjudicació es valoren de la següent manera:
Preu de l’oferta: 100 punts.
Foment de la contractació de persones en situació d’atur: 10 punts.
Millores en informació i comunicació de l’obra: 5 punts.
Puntuació total: 115 punts.
Es proposa a l’òrgan de contractació competent adjudicar el contracte a Drenatges
Urbans del Besòs, S.L.”
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient administratiu, i
de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 135.3 de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist el que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist 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. 836, de 6 de juliol de 2007, però que, de conformitat amb el que
estableix l’article 17.1.a) del Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea
el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, l’adjudicació provisional en els
procediments negociats sense publicitat s’ha de realitzar en el termini màxim de 20
dies naturals, comptats des de que es sol·licitin ofertes, finalitzant aquest termini en
aquesta data.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides.
RESOL:
Primer.Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a
l’execució de les obres definides en el “Projecte de les depuradores de les
urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles”, a favor de l’empresa DRENATGES URBANS
DEL BESÒS, SL amb CIF B-61835575, per l’import de 96.075,00 euros de pressupost
base, més 15.372,00 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, el qual
s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars i segons l’oferta presentada pel contractista en
tant no contradigui els expressats plecs.
Segon.Segon.- Disposar a favor de DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL, la quantia de
111.447,00 euros, a càrrec de la partida 02.441.62303 “Depuradores de les
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urbanitzacions de la Pineda i Sant Carles” del pressupost municipal aprovat per la
present anualitat.
Tercer.Tercer Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de licitadors, a
la intervenció i a l’Àrea municipal corresponent i publicar-la en el perfil del contractant
d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de
contractes del sector públic.
Quart.Quart.- Requerir a DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL, com adjudicatari provisional
del contracte, perquè dins dels deu (10) dies hàbils següents al de la data de publicació
de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, constituexi a favor de
l’Ajuntament la garantia definitiva per import de 4.803,75 euros, així com perquè
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part de la Junta de Govern Local
en la primera sessió que celebri.”

5. Ratificació de la resolució d'Alcaldia 493/10 referent a l'adjudicació
provisional del contracte per a l'execució de les obres del Projecte de
millora de l'accessibilitat a l'Escola Pilar Mestres, Escola Bressol, Biblioteca
i Centre Cultural
Cultural
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 Resolució d’Alcaldia núm. 493 de data 28 d’abril, per la qual s’eleva a
provisional l’adjudicació del contracte d’obres definides en el “Projecte de millora de
l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la biblioteca i el centre cultural”
Vist 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. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer i únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 493, de 28 d’abril de 2010 que,
textualment diu:
“Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió
celebrada el 25 de febrer de 2010 va acordar iniciar l’expedient de contractació de les
obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres,
l’escola bressol, la biblioteca i el centre cultural” per procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent, acordant així mateix que es redactessin els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que havien de regir la
contractació.
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de març de 2010 va
aprovar l’expedient de contractació esmentat al paràgraf precedent per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 192.998,74 euros, IVA no
inclòs. Així mateix es van aprovar els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars i es va acordar sollicitar ofertes a tres empreses
capacitades per a la realització del contracte.
Vist que, un cop realitzades les invitacions pertinents, van presentar ofertes les
empreses següents: TORT, SA; EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA i
SERXAR, SA, essent admeses totes tres a la licitació ja que la documentació
administrativa presentada era correcta
Atès que mitjançant informe de l’Enginyer municipal de data 26 d’abril de 2010 es fa
constar el següent:
“.../...D’acord amb la documentació presentada i una vegada examinada, la valoració
de les ofertes d’acord a les condicions establertes al plec és:

EMPRESA

Puntuació SERXAR,
Total
S.A.

Oferta Econòmica

100

100

Foment de la
contractació de
persones en situació
legal d’atur

10

10

Millora en la
informació i
comunicació de
l’obra

5

5

115

115

TOTAL

EX. Y OBRA
REQUENA,
S.A.
35,71
0

3,33

39,05

TORT, S.A.

0
5

2,67

7,67

Per tal es proposa l’adjudicació a l’empresa SERXAR S.A.”
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient administratiu,
i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 135.3
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist el que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007, però que, de conformitat amb el que
estableix l’article 17.1.a) del Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea
el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, l’adjudicació provisional en els
procediments negociats sense publicitat s’ha de realitzar en el termini màxim de 20
dies naturals, comptats des de que es sollicitin ofertes, finalitzant aquest termini en
aquesta data.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides,
RESOL:
Primer.Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a
l’execució de les obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola
Pilar Mestres, l’escola bressol, la biblioteca i el centre cultural”, a favor de l’empresa
SERXAR, SA amb CIF A59161158, per l’import de 190.296,76 euros de pressupost
base, més 30.447,48 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, el qual
s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars i segons l’oferta presentada pel contractista en
tant no contradigui els expressats plecs.
Segon.Segon.- Disposar a favor de SERXAR, SA, la quantia de 220.744,24, a càrrec de la
partida 02.432.62202 “Millora accessibilitat escola Pilar Mestres, a l’escola Bressol, a la
biblioteca i al Centre Cultural” del pressupost municipal aprovat per la present
anualitat.
Tercer.Tercer Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de licitadors, a
la intervenció, a l’Àrea municipal corresponent i publicar-la en el perfil del contractant
d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de
contractes del sector públic.
Quart.Quart.- Requerir a SERXAR, SA, com adjudicatari provisional del contracte, perquè dins
dels deu (10) dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació
provisional en el perfil del contractant, constituexi a favor de l’Ajuntament la garantia
definitiva per import de 9.514,84 euros, així com perquè presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
Cinquè.Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part de la Junta de Govern Local
en la primera sessió que es celebri.”
Abans de debatre i examinar el següent punt de l’ordre del dia, el regidor Sr. Jordi Fortí
Gurgui, s’absenta de la sessió per quan manifesta la seva voluntat d’abstenir-se per
motius de parentiu.
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6. Desestiment de l'expedient de contractació de les obres definides en el
Projecte de Millora de l'accessibilitat
l'accessibilitat i peatonalització del centre urbà de
Santa Agnès de Malanyanes
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 per acord d’aquesta Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de febrer
de 2010, es va aprovar iniciar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès
de Malanyanes”, i es va acordar que es redactessin el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que havien de regir la contractació.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data es va aprovar
inicialment el “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de
Santa Agnès de Malanyanes”, el qual es va sotmetre a informació pública i va ser
aprovat definitivament per Resolució d’Alcaldia de data 29 de març de 2010.
Vist que per acord d’aquesta Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de març
de 2010 es van aprovar l’expedient de contractació de les obres definides en el
“Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès
de Malanyanes”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment negociat sense
publicitat i tramitació urgent; els Plecs de clàusules administratives particulars i de
Prescripcions tècniques i es va acordar sollicitar ofertes a tres empreses capacitades per
a la realització de l’objecte del contracte.
Atès que en data 7 de maig de 2010 s’ha emès informe per part dels tècnics de l’Àrea
de Territori en què es posa de manifest que el Projecte d’obres aprovat definitivament
per Resolució d’Alcaldia de 29 de març de 2010, en la seva redacció actual, no pot ser
executat.
Vist que, per aquest motiu, el projecte d’obres ha de ser objecte de modificació, i, per
tant, la licitació que s’està tramitant actualment s’ha de deixar sense efectes fins a
l’aprovació de la modificació del projecte d’obres esmentat.
Atès que, malgrat no s’ha comès cap infracció en aquest procediment, resulta
d’aplicació, per analogia, l’article 65 i 66 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim de les administracions públiques i procediment administratiu comú, que
estableix que l’òrgan que declari la nullitat o anulli les actuacions disposarà sempre la
conservació d’aquells actes i tràmits el contingut dels quals s’hagués mantingut igual si
no s’hagués comès la infracció.
Vist el què estableix l’article 139 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
sector públic i l’Informe de Secretaria emès en data 7 de maig de l’actual.
Vist que aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que
disposa l’article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
i s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat (ja que el seu valor estimat és
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inferior o igual a 200.000 euros –exclòs l’IVA-), d’acord amb la tramitació establerta en
aquella Llei i en el Reial decret llei 13/2009.
Atès que davant les circumstàncies exposades no s’ha pogut procedir a l’adjudicació
provisional del contracte.
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. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Disposar la conservació de l’acord de la Junta de Govern Local adoptat
sessió de data 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova l’inici de l’expedient
contractació, si bé pel que fa a les obres a definir en la modificació del projecte
millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès
Malanyanes, en els mateixos termes que en aquell s’indiquen.

en
de
de
de

Segon.Segon.- Desistir de l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de
millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de
Malanyanes”, en les fases procedimentals següents:
•

Aprovació de l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte
de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de
Malanyanes”.

•

Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de
millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de
Malanyanes”.

•

Licitació del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació
urgent.

Tercer.Tercer.- Notificar aquest acord a les empreses següents:
-

AGLOMERATS GIRONA, SA
AGUSTÍ MASOLIVER, SA
XAVIER ALSINA, SA

Quart.Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei corresponent.
Cinquè.Cinquè.- Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la
tramitació i execució d’aquests acords, així com per a l’impuls de la preparació de la
documentació necessària que permeti un nou acord d’aprovació del projecte i de
forma simultània la resolució de l’expedient de contractació i licitació de l’obra objecte
d’aquest acord.
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Es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui.

7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia 471, de 29 d'abril, en la que
s'aprova acolliracollir-se a la convocatòria
convocatòria de subvencions del Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya 2010
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució 471/10, de
data 29 d’abril de 2010, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“Vist la resolució del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, de data
12 de març, en la que es publica la convocatòria de subvencions per a la modernització
de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació i publicada al DOCG 5592 amb data de 22/03/2010.
Atès que per part de l'Ajuntament de la Roca del Vallès s'està treballant en la millora i
modernització dels processos interns, així com en l'adaptació a la llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El projecte preveu el
desenvolupament i la implantació de 17 procediments dins del programa d'expedients
de l'Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en l’ús de les seves atribucions DISPOSA:
PRIMER.- Aprovar acollir-se a la convocatòria de subvencions del Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya, de data 12 de març, en la que es
publica la convocatòria de subvencions per a la modernització de la prestació dels
serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la
comunicació, per un import de 60.000€, amb el compromís de dur a terme les
actuacions objecte de la subvenció.
SEGON.- Comunicar-ho a l'Àrea d'Intervenció.
TERCER.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern que se celebri.“
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia 471/10, de 29 d’abril de 2010, anteriorment
transcrita.
SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els interessats.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
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8. Aprovar relació factures corresponents a l'exercici 2009, per import de
1.328,47 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.
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 de les Bases d’execució del Pressupost 2010
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 2010 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, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentada corresponents a l’exercici de 2009 amb el núm.
F/2010/15
F/2010/15 de proposta per Junta , per un import de 1.328,47 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent :
ACORD :
PRIMER.RIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 1.328,47 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
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SEGON.SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

9. Donar compte de la relació de factures d'import 75.575,43 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm 440/2010.

Vista la resolució d’alcaldia núm. 440/10 per la que s’aprova la relació de
factures número F/2010/14 per import de 75.575,43 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 de les Bases d’execució del Pressupost 2010
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 2010 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, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2010/14
F/2010/14,
14 per un import de
75.575,43 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent :
ACORD :
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PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 11.128,99 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 64.446,44 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries relacionades
en el document adjunt.
TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.
Ho mana i signa l’Alcalde-President en Rafel Ros Penedo, a La Roca del Vallès, a 22
d’abril de 2010.

10. Donar compte de la relació de factures d'import 328.926,13 €,, aprovat
per Resolució Alcaldia núm 431/2010.

Vista la resolució d’alcaldia núm. 431/10 per la que s’aprova la relació de
factures número F/2010/13 per import de 328.926,13 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 de les Bases d’execució del Pressupost 2010
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 2010 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, i a l’article 185 del TRLRHL.
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VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2010/13
F/2010/13,
13 per un import de
328.926,13 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent :
ACORD :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 75.219,51 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 253.706,62 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

11. Certificació n.1 Obres Parc fluvial del Mogent, mes de març: Projecte
executiu tram subestació elèctrica.
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 certificació número 1, a nom de l’empresa DRIM MEDI AMBIENT,SL, amb CIF
B62314547, corresponent a les obres de Parc Fluvial del Mogent, realitzades el mes de
març de 2010, i referides al Projecte executiu tram subestació elèctrica per import de
67.854,33 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.61100, Parc Fluvial Tram Subestació, inclosa en el Pressupost per al 2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 1, a nom de l’empresa DRIM MEDI
AMBIENT,SL, amb CIF B62314547, corresponent a les obres de Parc Fluvial del
Mogent, realitzades el mes de març de 2010, i referides al Projecte executiu tram
subestació elèctrica per import de 67.854,33 euros.
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SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

12. Aprovació préstec amb el Banc Sabadell Atlántico per import de
449.184,76 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 a l’Annex d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès hi
ha un seguit d’Inversions que es financen total o parcialment mitjançant la concertació
d’operacions de crèdit.
ATÈS que és voluntat d’aquest Ajuntament executar, si s’escau, pròximament aprovar
inversions finançades amb operacions de crèdit per un import de 449.184,76 euros.
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 l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant
Decret 836/07 de data 6 de juliol.
VISTES les ofertes presentades per les diferents Entitats Bancàries.
VIST l’Informe de la Intervenció Municipal.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Concertar una operació de crèdit per un import de 449.184,76 euros per al
finançament de les Inversions finançades amb operacions de Crèdit de l’Annex
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d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2010,
segons el detall següent:
Descripció

Altres

SERVEIS GENERALS
EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

21.984,76

URBANISME
OBERTURA C/SANT SADURNI
ADQUISICIÓ ZONES VERDES

39.000,00
270.000,00

CULTURA
CONDICIONAMENT CENTRE CIVIC SANTA AGNÉS
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CULTURALS

37.400,00
10.000,00

SERVEIS URBANS I MOBILITAT
INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC
SECTORITZACIÓ SANEJAMENT LA TORRETA
TOTAL

20.000,00
50.800,00
449.184,76

SEGON.SEGON Concertar l’operació de crèdit amb Banc Sabadell Atlántico essent les
condicions les següents:
•
•
•
•
•
•
•

Import: 449.184,76 euros
Modalitat: Préstec
Termini d’amortització: 120 mesos (10 anys)
Tipus d’interès: Euribor trimestral (mitjana mensual) + 1,10
Periodicitat: trimestral.
Revisió d’interessos trimestral.
Comissions d’obertura: 0,30%

TERCER.TERCER.- Acceptar la minuta de préstec.
QUART.QUART.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya la concertació d’aquesta operació.
SISÈ.SISÈ.- Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
13. Aprovació de la modificació del projecte d'urbanització de la U.A.U.A.-14 (
Fase 1)
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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Vista la proposta de modificació del projecte d’urbanització de la U.A-14 “El Molí”,
presentat per l’Institut Català del Sòl en data 30 d’abril de 2010 amb NRGE 2988/10,
per tal que s’aprovi d’acord amb els termes establerts en un conveni de collaboració
signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’INCASOL.
Vist que en data 17 de desembre de 2004, es signa entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de la Roca del Vallès un conveni de collaboració per a l’execució de la
unitat d’actuació 14 del nucli urbà de Santa Agnès de Malanyanes. De conformitat
amb l’esmentat conveni l’INCASOL, com a administració actuant, s’encarrega de la
redacció del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació, que haurà de ser aprovat
per l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Atès que en data 10 de novembre de 2006 la Junta de Govern Local aprova
definitivament el projecte d’urbanització de la UA-14.
Vist que en data 17 de setembre de 2009 el Ple de l’Ajuntament aprova inicialment
una Addenda a l’esmentat conveni, per part de l’INCASOL i l’Ajuntament, que és elevat
a definitiu per resolució d’alcaldia de data 18 de novembre de 2009. Entre d’altres
acords, pel que respecte a les obres d’urbanització, les parts es comprometen a
redactar i aprovar respectivament 2 modificats del projecte d’urbanització original amb
la finalitat de per poder executar aquesta en dues fases diferenciades, d’acord amb uns
documents gràfics annexes a l’addenda.
Atès que concretament, pel que respecte al projecte presentat, l’acord tercer diu en la
seva literalitat:
“Tercer. Redacció del Projecte d’Urbanització Modificat – fase 1 de la Unitat d’Actuació
14.
L’Institut Català del Sòl, es compromet a redactar i presentar davant de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, per a la seva aprovació, un Projecte d’Urbanització Modificat que
contingui per una banda, una divisió dels treballs d’urbanització de l’àmbit de la Unitat
d’Actuació 14 el Molí de Santa Agnès de Malanyanes en dues fases executives, tal i
com consten grafiades en el plànol que s’acompanya com a document annex número
5, i, per una altra, tots els treballs d’urbanització que només s’hagin d’executar dins la
Fase 1- establerta pel Projecte d’urbanització modificat de referència (la primera fase
inclou el terraplenat i l’anivellament de la plaça a les cotes dels vials del voltant). .../...”
Vist que l’objecte del projecte presentat és, segons la memòria, “la modificació de la
definició de les obres de construcció dels carrers interiors a la unitat d’actuació 14 al
nucli antic de Santa Agnès de Malanyanes, desenvolupant el Planejament previst”.
Vist que en data 30 d’abril de 2010 l’Enginyer Municipal emet un informe favorable
indicant que, el projecte s’ajusta a l’esmentat conveni i als seus annexes.
Vist que en data 30 d’abril de 2010 l’Arquitecta Municipal emet un informe favorable
del qual es desprèn que en cap cas el canvi de qualificació d’espai lliure a vialitat seria
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possible sense tramitar prèviament una MPPGOU que emparés aquest canvi
substancial.
Vist que la present modificació presentada es fa d’acord amb el punt tercer dels acords
del Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’Institut Català
del Sòl relatiu a la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de la U.A.14, aprovats per Resolució d’Alcaldia de data 18 de novembre de 2009.
Vist l’informe emès per la Secretària de la corporació en data 10 de maig de 2010.
De conformitat amb allò establert als articles 87.6 i 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, text refós de la Llei d’urbanisme i 21.1 apartat j) de la Llei de Bases del
Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i resolució
d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.Primer.- Aprovar inicialment la Modificació del projecte d’urbanització de l’àmbit de la
UA-14 (Fase 1) “El Molí” de Santa Agnès de Malanyanes, redactat per l’INCASOL.
Segon.Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte de la modificació del projecte
d’urbanització pel termini d’un mes mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí
Oficial de la província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un diari de difusió supramunicipal, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament. El termini es computa des de la darrera publicació obligatòria.
Tercer.
Tercer.er.- Notificar el present acord als interessats perquè puguin formular davant
d’aquest Ajuntament les allegacions que a dret convinguin.
Quart.Quart Sol.licitar informe a les empreses de subministrament, tal com estableix l’article
87.6 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la
Llei d'urbanisme.
Cinquè.Cinquè.- Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i sense que s’haguessin
presentat allegacions, el projecte d’urbanització s’entendrà aprovat definitivament.

14. Aprovar inicialment el projecte d'obres 37/07 a nom de Santa i Cole
Forestal S.L. per construcció d'una bassa de reg al paratge de Bell.lloch.
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 sollicitud de data 15/05/07 amb NRGE 4725/07, i posterior rectificacions de
dates 21/12/07 NRGE 11523 i 17/01/08 NRGE 421, formulada per la societat Santa &
Cole Forestal S.L., per la que va sol.licitar llicència d’obres per a construcció d’una
bassa de reg al paratge de Bell-lloc, dins d’aquest terme municipal.
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Atès que el sòl on es pretén realitzar les obres és un sòl no urbanitzable clau ( Cv)
d’equipament general d’àmbit preferentment municipal.

Atès que les obres que es pretenen realitzar són les previstes en l’article 47.6 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme.
Atès que s’ha seguit el tràmit d’informació pública corresponent, penjant un edicte en
taulell d’edictes de l’Ajuntament, i amb publicació de l’edicte al diari El Punt i al BOPB,
segons consta a l’expedient.
Vist els informes tramesos pels organismes afectats, sol.licitats durant el tràmit
d’informació pública, i que a continuació s’enumeren:
a) Departament d’Agricultura, Direcció General de Desenvolupament Rural.
NRGE 8329/08data 20/10/09.
b) Institut Geològic de Catalunya. NRGE 3353/08 data 28/04/08.
c) Departament de cultura- NRGE 3956708 data 15/05/08.
d) Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. NRGE 6461 data 29/07/08.
e) Agència Catalana d’Aigua. NRGE 6495/08 data 30/07/08.
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecta Municipal en data 11/03/08:
Atenent que l’entitat de la proposta , i segons l’art. 49 del TR de la Llei d’Urbanisme
DL 1/2005, es sotmet el present expedient al procediment regulat per l’art. 48 de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, segons
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de
2007, 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
PRIMER.MER APROVAR INICIALMENT el projecte presentat per Santa & Cole Forestal S.L.,
per la que va sol.licitar llicència d’obres per a construcció d’una bassa de reg al paratge
de Bell.lloch, d’acord amb el contingut dels informes pels organismes i que consten en
l’expedient.

SEGON.SEGON Donar trasllat del present acord, i una còpia completa de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè en compliment de l’article 48
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme i l’article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, resolguin l’aprovació definitiva, si s’escau, en el
termini de tres mesos.
TERCER.TERCER NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient.
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15. Aprovació Pla Seguretat i Salut obra canalització torrent de Sta. Agnès
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 contractació dels treballs de direcció de les obres i coordinació de seguretat i
salut efectuada a la societat Grao Obres i Projectes SLP, per resolució d’alcaldia de data
7 d’abril de 2010 per les obres de drenatge i arranjament d’un torrent des del sector
SPR-3 fins al riu Mogent a Sta. Agnès de Malanyanes.
Atesa la designació del coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra a
nom de l’Arquitecta Tècnica Rosa Sabarich Merce.
Vist l’informe favorable de data 28 d’abril de 2010, d’aprovació del Pla de Seguretat
per a obres per a l’administració pública de les obres referides a l’assumpte, signat pel
coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra.
Vist l’article 7.2 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció i l’article 21.1.s)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i la resolució
d’alcaldia número 836/07 de data 6 de juliol de 2007, de delegació de competències
es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per les obres consistent en el drenatge i
arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 fins al riu Mogent a Sta. Agnès de
Malanyanes.
Segon.Segon.- Comunicar-ho al coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, al
contractista i a la direcció de les obres.

16. Ratificació de la resolució d'alcaldia 393/10 referent a la sol.licitud de la
convocatòria de subvenció del Departament de Política Territorial per la
redacció del POUM.
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 Resolució d’Alcaldia núm. 393 de data 12 d’abril, per la qual s’aprova acollir-se
a la convocatòria de subvencions del Departament de Política Territorial i obres
públiques per la redacció del POUM
Vist 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. 836, de 6 de juliol de 2007.
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Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer i únic.únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 393, de 12 d’abril de 2010, que
textualment diu:
“Vist la resolució del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya,
de data 24 de febrer de 2010, en la que es pública la convocatòria per a l’any 2010 per
les subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per la redacció de diverses
figures de planejament urbanístic, Ordre 477/2010 publicada en el DOGC 5577 de
data 01/03/2010.
Atès que per part de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’està treballant en una refosa
documental de planejament vigent per tal que serveixi com a base per la redacció d’un
POUM.
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès te encara com a planejament vigent el Pla
General d’Ordenació Urbana, aprovat l’any 1991, i per tant es necessari l’elaboració
d’un POUM per tal d’adaptar la normativa a la situació actual del municipi, aquesta
Alcaldia-Presidència resol,
PRIMER.PRIMER APROVAR acollir-se a la convocatòria de subvencions del Departament de
Política Territorial i obres públiques per la redacció del POUM, per un import de
60.000 €, amb el compromís de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció.
SEGON.SEGON Comunicar-ho a Intervenció i a l’Àrea de Territori de l’Ajuntament
TERCER.TERCER Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern que se celebri.”

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
17. Modificació de l'import a satisfer per l'Ajuntament en el Conveni de
col.laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d'un Pla
d'Acció Cultural al municipi de la Roca del Vallès, a causa de la pujada de
l'IVA al 18%
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

L'Ajuntament de La Roca del Vallès està interessat en desenvolupar un programa
d'actuació per tal de disposar d’una eina de coneixement de la globalitat de la situació
cultural en la que es troba al seu terme municipal.
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En data 4 de juny de 2009, L’Ajuntament va sol.licitar de la Diputació de Barcelona la
seva col.laboració per dur endavant un Pla d’Acció Cultural que definís les prioritats
culturals del municipi i identifiqués els principis, els objectius , les metodologies i els
programes que han de guiar l’acció cultural del municipi.
En data 22 d’octubre de 2009, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès va Aprovar el conveni específic de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la realització d’un Pla d’Acció Cultural del
municipi de la Roca del Vallès.
En data 27 de gener de 2010, es va aprovar per Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona la modificació del conveni de col.laboració amb l’Ajuntament
per tal que quedés reflectit el cost total del projecte per un import de 14.000 euros
(16% IVA inclòs), dels quals la Diputació de Barcelona es feia càrrec del 80% del cost
del mateix i l’Ajuntament de la Roca del Vallès es feia càrrec del 20% del cost.
Atès que l’any 2010 el tipus impositius de l’impost sobre el valor afegit (IVA) canvia
d’un 16% a un 18%, cal modificar la imputació pressupostària del conveni específic de
col.laboració per tal d’adequar-lo al nou tipus impositiu de l’impost.
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 aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques és
competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades
per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 836, de 6 de juliol de
2007. Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 187, de 6 d’agost de
2007.
Per tot això, que el regidor de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents
ACORDS:
ACORDS
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Primer.Primer.- Aprovar la modificació de l’import a satisfer per l’Ajuntament de 2.800 euros
a 2.848,28 euros, per tal d’aplicar el 18% d’IVA, en el conveni específic de
col.laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’un Pla d’Acció
Cultural del municipi de la Roca del Vallès.
Segon.Segon.- Imputar els efectes econòmics de l’esmentat conveni a l’aplicació
pressupostària municipal 05 334 22609 de despeses d’activitats culturals.
Tercer.Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
Quart.Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de Cultura
municipal.

TEMA SOBREVINGUT
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) 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 l’article 79 del ROF se sotmet a la
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent del
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent.
18. Sobrevingut.Sobrevingut.- Adjudicació definitiva del contracte per a la prestació del
servei de manteniment i conservació de la xarxa d'enllumenat públic a
l'SECE
l'SECE
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 Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió
celebrada el 23 de desembre de 2009 va acordar iniciar l’expedient de contractació del
servei de manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic de la Roca del
Vallès, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris
d’adjudicació, acordant així mateix que es redactessin els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que havien de regir la
contractació.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 14 de gener de 2010 va
aprovar l’expedient de contractació esmentat al paràgraf precedent per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 68.965,51 euros anuals, IVA no
inclòs, i dos anys de durada. Així mateix es van aprovar els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars i es va convocar la corresponent
licitació.
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Atès que l’anunci de licitació es va publicar al Butlletí oficial de la província de
Barcelona número 25, de 29 de gener de 2010 i en el perfil del contractant de l’òrgan
de contractació municipal.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten a l’expedient.
Atès que, un cop qualificada la documentació oportuna i efectuada l’obertura dels
sobres que contenien la proposició econòmica i les referències tècniques, en data 14
d’abril de 2010 es va reunir la Mesa de contractació i aquestaa, desprès de la recepció
de l’informe de valoració tècnica va realitzar proposta d’adjudicació a favor de
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE).
Vist que, en data 15 d’abril de 2010, la Junta de Govern Local va declarar vàlida la
licitació i va adjudicar provisionalment el contracte per a la prestació del servei de
manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic de la Roca del Vallès, a
favor de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA
(SECE) per l’import de 65.517,25 euros/any de pressupost base, més 10.482,76
euros/any en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit.
L’adjudicació provisional es va publicar al perfil del contractant en data 20 d’abril de
2010.
Així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot requerint la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la
seva aptitud per contractar, així com perquè constituís la garantia definitiva.
En data 11 de maig de 2010, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva per
import de 6.551,73 euros i en data 12 de maig de 2010 ha aportat els documents
justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb l’establert a l’article
135.5 i a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contracte del sector públic.
Vist que d’acord amb el que estableix l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte,
plec de clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord
amb la Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007 correspon a la Junta de
Govern Local.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la prestació del
servei de manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic de la Roca del
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Vallès, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2010, i
publicada al perfil del contractant en data 20 d’abril de 2010.
SEGON. Notificar a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, sa
(sece), adjudicatari del contracte, aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte
que tindrà lloc a la Roca del Vallès el dia que s’especifiqui.
TERCER. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte al perfil del contractant i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert a l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
CINQUÈ. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que corresponguin, als efectes escaients.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
19:50, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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