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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA LA LA LA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL EL EL EL DIA DIA DIA DIA 25 de febrer de 201025 de febrer de 201025 de febrer de 201025 de febrer de 2010.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2010/52010/52010/52010/5....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  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 25 de febrer de 2010, essent les 17:50 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. I la regidora Sra. Marta Pujol i 
Armengol en la seva condició de regidora convidada 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 INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Aprovació acta dia 11 de febrer de 2010 
 
2.- Aprovació inicial del projecte denominat: "Acondicionament d’accés 
adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de les grades del camp 
de futbol de la Torreta", d'acord amb la sol·licitud al Fons estatal per al treball i 
la sostenibilitat local.  
 
3.- Aprovació inicial del projecte denominat: " Projecte de les depuradores de 
les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles", d'acord amb la sol·licitud al Fons 
estatal per al treball i la sostenibilitat local. 
 
4.- Aprovació inicial del projecte denominat: "Millora de l'accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes", d'acord amb la 
sol·licitud al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local. 
 
5.- Aprovació inicial del projecte denominat: " Millora de l'accessibilitat a l'escola 
Pilar Mestres, a l'escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural", d'acord amb 
la sol·licitud al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local. 
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6.- Inici de l'expedient de contractació del "Projecte d'acondicionament  d'accés 
adaptat, construcció de pistes de petanca i cobrició de les grades del camp de 
futbol de la Torreta" 
 
7.- Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora de l'accessibilitat a 
l'escola Pilar Mestres, l'escola bressol, la biblioteca i el centre cultural" 
 
8.- Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de les depuradores de les 
urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles" 
 
9.- Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora de l'accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes" 
 
10.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia d'elevació a definitiva del contracte 
d'obres de drenatge i arranjament d'un torrent des del Sector SPR-3 fins al riu 
Mogent a Santa Agnès de Malanyanes. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
11.- Donar compte de la relació de factures dimport 16.937,07 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 97/2010. 
 
12.- Relació de factures exercici 2010 i corresponent a treballs de 2009, per 
import de 39.844,85 €. 
 
13.- Relació de factures exercici 2009, per import de 4.666,82 euros. 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
     
ÀÀÀÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Aprovació acta dia 11 de febrer de 2010Aprovació acta dia 11 de febrer de 2010Aprovació acta dia 11 de febrer de 2010Aprovació acta dia 11 de febrer 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 11 de febrer 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. 
    
    

2.2.2.2. Aprovació inicial del projecte denominat: "Acondicionament d'accés Aprovació inicial del projecte denominat: "Acondicionament d'accés Aprovació inicial del projecte denominat: "Acondicionament d'accés Aprovació inicial del projecte denominat: "Acondicionament d'accés 
adaptat, construcció de pistes de peadaptat, construcció de pistes de peadaptat, construcció de pistes de peadaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de les grades del tanca i cobriment de les grades del tanca i cobriment de les grades del tanca i cobriment de les grades del 
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camp de futbol de la Torreta", d'acord amb la solcamp de futbol de la Torreta", d'acord amb la solcamp de futbol de la Torreta", d'acord amb la solcamp de futbol de la Torreta", d'acord amb la sol·licitud al Fons estatal licitud al Fons estatal licitud al Fons estatal licitud al Fons estatal 
per al treball i la sostenibilitat local. per al treball i la sostenibilitat local. per al treball i la sostenibilitat local. per al treball i la sostenibilitat local.     

 
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 per Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, es crea el Fons estatal per al 
treball i la sostenibilitat local (BOE 259 247/10/09) –FEOSL- . 
 
Atès que aquest té per objecte que les inversions, projectes i actuacions finançades 
contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i així incrementar la 
inversió pública en l’àmbit local per mitjà del finançament d’actuacions generadores de 
treball en obres de nova planificació i execució immediata que siguin competència dels 
municipis. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2010 es va 
sol�licitar el finançament per a la realització d’obres municipals i actuacions socials a 
l’empara del RDL 13/09. 
 
Vist que en data 08 de febrer de 2010 el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial ha 
dictat una resolució per la que autoritza el finançament de la inversió sol�licitada en el 
marc del FEOSL, consistent en el “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, 
construcció deconstrucció deconstrucció deconstrucció de pistes de petanca i cobriment de la graderia del camp de futbol de la  pistes de petanca i cobriment de la graderia del camp de futbol de la  pistes de petanca i cobriment de la graderia del camp de futbol de la  pistes de petanca i cobriment de la graderia del camp de futbol de la 
Torreta”Torreta”Torreta”Torreta”, perquè compleix amb els requisits del RDL 13/09.  
 
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, 
construcció de pistes de petanca i cobriment de la graderia del camp de futbol de la 
Torreta”, redactat per l’Arquitecte Josep Maria Rovira, amb un pressupost d’execució 
per contracte de dos-cents quaranta-cinc mil quatre-cents trenta-tres euros (245.433 
€), amb l’IVA inclòs. 
 
Atès que el projecte té per objecte realitzar les actuacions necessàries per a executar les 
obres de supressió de les barreres arquitectòniques de l’accés a l’equipament esportiu 
per mitjà d’una sèrie de rampes adaptades, i la millora del camp de futbol amb una 
actuació dirigida a instal�lar una marquesina i una dotació de seients de polipropilè de 
les graderies existents en aquest equipament esportiu.  
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en data 20 de gener de 2010, que 
acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina l’article 107 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, per tant, s’informa 
favorablement. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 19 de febrer de 
2010. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental en relació a l’existència de 
consignació pressupostària en el present pressupost. 
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Vist que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals 
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita 
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat. 
 
De conformitat amb l’article 53.1 p) del LMRLC, la competència per a l’aprovació dels 
projectes d’obres correspon a l’Alcalde de la corporació, no obstant això, atenent la 
resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta competència 
a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local els següents ACORDS:  
    
PrimerPrimerPrimerPrimer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte 
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de la 
graderia del camp de futbol de la Torreta”, redactat per l’Arquitecte Josep Maria 
Rovira, amb càrrec al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local, amb un 
pressupost d’execució per contracte de dos-cents quaranta-cinc mil quatre-cents 
trenta-tres euros (245.433 €), amb l’IVA inclòs. 
 
SegonSegonSegonSegon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat 
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per 
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del 
projecte es redueix a quinze dies. 
 
TercerTercerTercerTercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de quinze 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal. Si durant 
el període d’informació pública no es presenten al�legacions, el projecte s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat d’adopció d’acord exprés. 
 
QuartQuartQuartQuart.- NOTIFICAR aquest acord a DRIM MEDIO AMBIENTE S.L. i a IGE per tal de que 
manifestin el que creguin convenient durant el termini d’informació pública.  
 
CinquèCinquèCinquèCinquè....---- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu 
coneixement i efectes. 
    

3.3.3.3. Aprovació inicial del projecte denominat: " Projecte de les depuradores Aprovació inicial del projecte denominat: " Projecte de les depuradores Aprovació inicial del projecte denominat: " Projecte de les depuradores Aprovació inicial del projecte denominat: " Projecte de les depuradores 
de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles", d'acord amb la de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles", d'acord amb la de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles", d'acord amb la de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles", d'acord amb la 
solsolsolsol·licitud al Fons estatlicitud al Fons estatlicitud al Fons estatlicitud al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local.al per al treball i la sostenibilitat local.al per al treball i la sostenibilitat local.al per al treball i la sostenibilitat local.    

 
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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Atès que per Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, es crea el Fons estatal per al 
treball i la sostenibilitat local (BOE 259 247/10/09) –FEOSL- . 
 
Atès que aquest té per objecte que les inversions, projectes i actuacions finançades 
contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i així incrementar la 
inversió pública en l’àmbit local per mitjà del finançament d’actuacions generadores de 
treball en obres de nova planificació i execució immediata que siguin competència dels 
municipis. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2010 es va 
sol�licitar el finançament per a la realització d’obres municipals i actuacions socials a 
l’empara del RDL 13/09. 
 
Vist que en data 08 de febrer de 2010 el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial ha 
dictat una resolució per la que autoritza el finançament de la inversió sol�licitada en el 
marc del FEOSL, consistent en el “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de 
la Pineda i Sant Carles”la Pineda i Sant Carles”la Pineda i Sant Carles”la Pineda i Sant Carles”, perquè compleix amb els requisits del RDL 13/09.  
 
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de les depuradores de les 
urbanitzacions de la Pineda i Sant Carles”, redactat per l’enginyer de camins Ferran 
Aparicio Ibàñez, amb un pressupost d’execució per contracte de cent vint-i-un mil vuit-
cents euros (121.800 €), amb l’IVA inclòs. 
 
Atès que el projecte té per objecte la realització de les obres necessàries per la 
implantació de dues estacions depuradores compactes d’aigües residuals urbanes de 
les urbanitzacions de Sant Carles i La Pineda, per al seu tractament, i la connexió a les 
depuradores de les xarxes de sanejament d’ambdues urbanitzacions.  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer tècnic municipal en data 20 de gener de 2010, que 
acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina l’article 107 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, per tant, s’informa 
favorablement. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 19 de febrer de 
2010. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental en relació a l’existència de 
consignació pressupostària en el present pressupost. 
 
Vist que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals 
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita 
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat. 
 
De conformitat amb l’article 53.1 p) del LMRLC, la competència per a l’aprovació dels 
projectes d’obres correspon a l’Alcalde de la corporació, no obstant això, atenent la 
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resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta competència 
a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local els següents ACORDS:  
    
PrimerPrimerPrimerPrimer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte 
de les depuradores de les urbanitzacions de la Pineda i Sant Carles”, redactat per 
l’enginyer de camins Ferran Aparicio Ibàñez, amb un pressupost d’execució per 
contracte de cent vint-i-un mil vuit-cents euros (121.800 €), amb l’IVA inclòs, obra 
amb càrrec al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local. 
 
SegonSegonSegonSegon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat 
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per 
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del 
projecte es redueix a quinze dies. 
 
TercerTercerTercerTercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de quinze 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal. Si durant 
el període d’informació pública no es presenten al�legacions, el projecte s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat d’adopció d’acord exprés. 
 
QuartQuartQuartQuart.- SOL�LICITAR informe al Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona, al 
Consorci del Parc Serralada Litoral, a l’Agència Catalana de l’Aigua, i al Consorci per la 
defensa de la conca del Besòs.  
 
CinquèCinquèCinquèCinquè....---- NOTIFICAR aquest acord als Ajuntament de Dosrius, Argentona i Llinars del 
Vallès per tal de que manifestin el que creguin convenient durant el termini 
d’informació pública.  
 
SisèSisèSisèSisè....---- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu 
coneixement i efectes. 
    
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 que 
es veí del carrer de millora. 
    

4.4.4.4. Aprovació inicial del projecte denominat: "Millora de l'accessibilitat i Aprovació inicial del projecte denominat: "Millora de l'accessibilitat i Aprovació inicial del projecte denominat: "Millora de l'accessibilitat i Aprovació inicial del projecte denominat: "Millora de l'accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà dpeatonalització del centre urbà dpeatonalització del centre urbà dpeatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes", d'acord e Santa Agnès de Malanyanes", d'acord e Santa Agnès de Malanyanes", d'acord e Santa Agnès de Malanyanes", d'acord 
amb la solamb la solamb la solamb la sol·licitud al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat locallicitud al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat locallicitud al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat locallicitud al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local....    

 
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 per Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, es crea el Fons estatal per al 
treball i la sostenibilitat local (BOE 259 247/10/09) –FEOSL- . 
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Atès que aquest té per objecte que les inversions, projectes i actuacions finançades 
contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i així incrementar la 
inversió pública en l’àmbit local per mitjà del finançament d’actuacions generadores de 
treball en obres de nova planificació i execució immediata que siguin competència dels 
municipis. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2010 es va 
sol�licitar el finançament per a la realització d’obres municipals i actuacions socials a 
l’empara del RDL 13/09. 
 
Vist que en data 08 de febrer de 2010 el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial ha 
dictat una resolució per la que autoritza el finançament de la inversió sol�licitada en el 
marc del FEOSL, consistent en el “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització 
del centre urbà de Santa Agnès de Maladel centre urbà de Santa Agnès de Maladel centre urbà de Santa Agnès de Maladel centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes”nyanes”nyanes”nyanes”, perquè compleix amb els requisits del 
RDL 13/09.  
 
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de millora de l’accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes”, redactat per 
l’arquitecte Alberto Villasís Vega, de VILLASÍS I ASSOCIATS S.L.P., amb un pressupost 
d’execució per contracte de dos-cents vint-i-tres mil set-cents cinquanta-set euros amb 
quaranta-cinc cèntims (223.757,45 €), amb l’IVA inclòs. 
 
Atès que el projecte té per objecte la realització de les obres necessàries per convertir la 
zona del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes, concretament, l’Avinguda Gaudí, 
en un eix de proximitat de tot el veïnat, prioritzant la zona de vianants amb la 
pacificació del trànsit.  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 20 de gener de 2010, que 
acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina l’article 107 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, per tant, s’informa 
favorablement. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 19 de febrer de 
2010. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental en relació a l’existència de 
consignació pressupostària en el present pressupost. 
  
Vist que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals 
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita 
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat. 
 
De conformitat amb l’article 53.1 p) del LMRLC, la competència per a l’aprovació dels 
projectes d’obres correspon a l’Alcalde de la corporació, no obstant això, atenent la 
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resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta competència 
a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local els següents ACORDS:  
    
PrimerPrimerPrimerPrimer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte 
de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de 
Malanyanes”, redactat per l’arquitecte Alberto Villasís Vega, de VILLASÍS I ASSOCIATS 
S.L.P., amb càrrec al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local, amb un 
pressupost d’execució per contracte de dos-cents vint-i-tres mil set-cents cinquanta-set 
euros amb quaranta-cinc cèntims (223.757,45 €), amb l’IVA inclòs. 
 
SegonSegonSegonSegon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat 
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per 
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del 
projecte es redueix a quinze dies. 
 
TercerTercerTercerTercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de quinze 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal. Si durant 
el període d’informació pública no es presenten al�legacions, el projecte s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat d’adopció d’acord exprés. 
 
QuartQuartQuartQuart.- NOTIFICAR aquest acord a DRIM MEDIO AMBIENTE S.L., a SECE i a l’INCASOL 
per tal de que manifestin el que creguin convenient durant el termini d’informació 
pública.  
 
CinquèCinquèCinquèCinquè....---- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu 
coneixement i efectes. 
    
Finalitzat el present punt de l’ordre del dia el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui es 
reincorpora a la sessió. 
    

5.5.5.5. Aprovació inicial del projecte denominat: " Millora de l'accessibilitat a Aprovació inicial del projecte denominat: " Millora de l'accessibilitat a Aprovació inicial del projecte denominat: " Millora de l'accessibilitat a Aprovació inicial del projecte denominat: " Millora de l'accessibilitat a 
l'escola Pilar Mestres, a l'escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural", l'escola Pilar Mestres, a l'escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural", l'escola Pilar Mestres, a l'escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural", l'escola Pilar Mestres, a l'escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural", 
d'acord amb la sold'acord amb la sold'acord amb la sold'acord amb la sol·licitudlicitudlicitudlicitud al Fons estatal per al treball i la al Fons estatal per al treball i la al Fons estatal per al treball i la al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat  sostenibilitat  sostenibilitat  sostenibilitat 
local.local.local.local.    

 
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 per Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, es crea el Fons estatal per al 
treball i la sostenibilitat local (BOE 259 247/10/09) –FEOSL- . 
 
Atès que aquest té per objecte que les inversions, projectes i actuacions finançades 
contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i així incrementar la 
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inversió pública en l’àmbit local per mitjà del finançament d’actuacions generadores de 
treball en obres de nova planificació i execució immediata que siguin competència dels 
municipis. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2010 es va 
sol�licitar el finançament per a la realització d’obres municipals i actuacions socials a 
l’empara del RDL 13/09. 
 
Vist que en data 08 de febrer de 2010 el Secretari d’Estat de Cooperació Territorial ha 
dictat una resolució per la que autoritza el finançament de la inversió sol�licitada en el 
marc del FEOSL, consistent en el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar 
Mestres, a l’escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural”,Mestres, a l’escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural”,Mestres, a l’escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural”,Mestres, a l’escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural”, perquè compleix amb els 
requisits del RDL 13/09.  
 
Vist el projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola 
Pilar Mestres, a l’escola bressol, a la biblioteca i al centre cultural”, redactat per 
l’enginyer tècnic d’obres públiques Josep Barberillo i Gesa, amb un pressupost 
d’execució per contracte de dos-cents vint-i-tres mil vuit-cents setanta-vuit euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (223.878,54 €), amb l’IVA inclòs. 
 
Atès que el projecte té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona de la Roca Centre 
on es concentra el trànsit de vianants per accedir a l’escola Pilar Mestres, a l’escola 
Bressol Les Orenetes, a la biblioteca i el centre cultural de la Roca Centre.  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer municipal en data 20 de gener de 2010, que 
acredita que el contingut del projecte s’ajusta al que determina l’article 107 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, per tant, s’informa 
favorablement. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària d’aquest Ajuntament en data 19 de febrer de 
2010. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental en relació a l’existència de 
consignació pressupostària en el present pressupost. 
  
Vist que, segons els articles 235.2 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 –LMRLC- i 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals 
requereix la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de 30 dies i l’aprovació definitiva. En atenció a que el procediment es tramita 
per urgència, els terminis queden reduïts a la meitat. 
 
De conformitat amb l’article 53.1 p) del LMRLC, la competència per a l’aprovació dels 
projectes d’obres correspon a l’Alcalde de la corporació, no obstant això, atenent la 
resolució d’alcaldia 836 de data 6 de juliol de 2007, s’ha delegat aquesta competència 
a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local els següents ACORDS:  
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PrimerPrimerPrimerPrimer.- APROVAR inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte 
de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, a l’escola bressol, a la biblioteca i al 
centre cultural”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Josep Barberillo i 
Gesa, amb càrrec al Fons estatal per al treball i la sostenibilitat local, amb un pressupost 
d’execució per contracte de dos-cents vint-i-tres mil vuit-cents setanta-vuit euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (223.878,54 €), amb l’IVA inclòs. 
 
SegonSegonSegonSegon.- APROVAR, conforme el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació de l’esmentat 
projecte. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per 
aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del 
projecte es redueix a quinze dies. 
 
TercerTercerTercerTercer.- OBRIR el corresponent període d’informació pública per un període de quinze 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal. Si durant 
el període d’informació pública no es presenten al�legacions, el projecte s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat d’adopció d’acord exprés. 
 
QuartQuartQuartQuart.- SOL�LICITAR informe al Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona.  
 
CinquèCinquèCinquèCinquè....---- NOTIFICAR aquest acord a DRIM MEDIO AMBIENTE S.L. i a SECE per tal de 
que manifestin el que creguin convenient durant el termini d’informació pública.  
 
SisèSisèSisèSisè....---- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu 
coneixement i efectes. 
    
    

6.6.6.6. Inici de l'expedient de contractació deInici de l'expedient de contractació deInici de l'expedient de contractació deInici de l'expedient de contractació del "Projecte d'acondicionament  l "Projecte d'acondicionament  l "Projecte d'acondicionament  l "Projecte d'acondicionament  
d'accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobrició de les grades d'accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobrició de les grades d'accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobrició de les grades d'accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobrició de les grades 
del camp de futbol de la Torreta"del camp de futbol de la Torreta"del camp de futbol de la Torreta"del camp de futbol de la Torreta"    

 
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 per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es fa avinent la necessitat 
de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al  “Projecte 
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de 
les grades del camp de futbol de La Torreta”. 
 
Vist que donada la característica de l’obra i el preu de la mateixa es considera com 
procediment més adequat el procediment obert, varis criteris de valoració i tramitació 
urgent. 
 
Atès que les obres que es pretén realitzar són de competència municipal i que es 
troben incloses en una de les tipologies enunciades a l’article 9 del Reial decret-llei 
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13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local. 
 
Vist que en aquesta mateixa sessió, es sotmet a aprovació inicial d’aquesta Junta de 
Govern Local el “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de 
petanca i cobriment de les grades del camp de futbol de La Torreta”. 
 
Atès que amb data 22 de febrer s’ha emès informe de Secretaria i Intervenció relatiu al 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent, així com en relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert a la 
Disposició Addicional Segona i l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
836, de 6 de juliol de 2007, és competència de la Junta de Govern Local perquè 
l’import del contracte ascendeix a 211.580,17 euros i 33.852,83 euros d’IVA i, per 
tant, supera els 60.101,21 euros i no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni la quantia de sis milions d’euros ni la seva durada excedeix dels quatre 
anys. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
Primer.Primer.Primer.Primer.----    Iniciar l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte 
d’acondicionament d’accés adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de 
les grades del camp de futbol de La Torreta” per procediment obert, varis criteris de 
valoració i tramitació urgent. 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Que es redacti el corresponent Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions tècniques que han de regir el Contracte i el procés d’adjudicació.    
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Que per la Intervenció municipal es realitzi l’oportuna retenció de crèdit que 
acrediti l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta 
la celebració d’aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o 
crítica de la despesa. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Que per la Secretaria municipal s’emeti Informe sobre els plecs redactats per tal 
de procedir a la seva aprovació. 
    
    

7.7.7.7. Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora de l'accessibilitat a Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora de l'accessibilitat a Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora de l'accessibilitat a Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora de l'accessibilitat a 
l'escola Pilar Mestres, l'escola bressol, la biblioteca i el centre cultural"l'escola Pilar Mestres, l'escola bressol, la biblioteca i el centre cultural"l'escola Pilar Mestres, l'escola bressol, la biblioteca i el centre cultural"l'escola Pilar Mestres, l'escola bressol, la biblioteca i el centre 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. 
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Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es fa avinent la necessitat 
de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al  “Projecte de 
millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la biblioteca i el centre 
cultural”. 
 
Vist que donada la característica de l’obra i el preu de la mateixa es considera com 
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
 
Atès que les obres que es pretén realitzar són de competència municipal i que es 
troben incloses en una de les tipologies enunciades a l’article 9 del Reial decret-llei 
13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local. 
 
Vist que en aquesta mateixa sessió, es sotmet a aprovació inicial d’aquesta Junta de 
Govern Local el “Projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola 
bressol, la biblioteca i el centre cultural”. 
 
Atès que amb data 22 de febrer s’ha emès informe de Secretaria i Intervenció relatiu al 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent, així com en relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert a la 
Disposició Addicional Segona i l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
836, de 6 de juliol de 2007, és competència de la Junta de Govern Local perquè 
l’import del contracte ascendeix a 192.998,74 euros i 30.879,80 euros d’IVA i, per 
tant, supera els 60.101,21 euros i no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni la quantia de sis milions d’euros ni la seva durada excedeix dels quatre 
anys. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
Primer.Primer.Primer.Primer.----    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. 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Que es redacti el corresponent Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions tècniques que han de regir el Contracte i el procés d’adjudicació.    
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Que per la Intervenció municipal es realitzi l’oportuna retenció de crèdit que 
acrediti l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta 
la celebració d’aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o 
crítica de la despesa. 
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Quart.Quart.Quart.Quart.---- Que per la Secretaria municipal s’emeti Informe sobre els plecs redactats per tal 
de procedir a la seva aprovació. 
    

8.8.8.8. Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de les depuradores de les Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de les depuradores de les Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de les depuradores de les Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de les depuradores de les 
urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles"urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles"urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles"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. 
 
Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es fa avinent la necessitat 
de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al  “Projecte de les 
depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant Carles”. 
 
Vist que donada la característica de l’obra i el preu de la mateixa es considera com 
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
 
Atès que les obres que es pretén realitzar són de competència municipal i que es 
troben incloses en una de les tipologies enunciades a l’article 9 del Reial decret-llei 
13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local. 
 
Vist que en aquesta mateixa sessió, es sotmet a aprovació inicial d’aquesta Junta de 
Govern Local el “Projecte de les depuradores de les urbanitzacions de La Pineda i Sant 
Carles”. 
 
Atès que amb data 22 de febrer s’ha emès informe de Secretaria i Intervenció relatiu al 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent, així com en relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert a la 
Disposició Addicional Segona i l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
836, de 6 de juliol de 2007, és competència de la Junta de Govern Local perquè 
l’import del contracte ascendeix a 105.000,00 euros i 16.800,00 euros d’IVA i, per 
tant, supera els 60.101,21 euros i no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni la quantia de sis milions d’euros ni la seva durada excedeix dels quatre 
anys. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
Primer.Primer.Primer.Primer.----    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. 
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Segon.Segon.Segon.Segon.---- Que es redacti el corresponent Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions tècniques que han de regir el Contracte i el procés d’adjudicació.    
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Que per la Intervenció municipal es realitzi l’oportuna retenció de crèdit que 
acrediti l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta 
la celebració d’aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o 
crítica de la despesa. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Que per la Secretaria municipal s’emeti Informe sobre els plecs redactats per tal 
de procedir a la seva aprovació. 
    
Abans de debatre i examinar el següent punt de l’ordre del dia, el regidor Sr. Jordi Fortí 
Gurgui, s’absenta de la sessió pel mateix motiu exposat en el punt número 4, 
incorporant-se a aquesta en la seva condició de regidor convidat el Sr. Santiago Raimi 
Fortuny, essent les 18,45 hores. 
    

9.9.9.9. Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora Inici de l'expedient de licitació del "Projecte de millora de l'accessibilitat i de l'accessibilitat i de l'accessibilitat i de l'accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes"peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes"peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes"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. 
 
Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 19 de febrer de 2010 es fa avinent la necessitat 
de realitzar la contractació per a l’execució de les obres contingudes al  “Projecte de 
millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de 
Malanyanes”. 
 
Vist que donada la característica de l’obra i el preu de la mateixa es considera com 
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
 
Atès que les obres que es pretén realitzar són de competència municipal i que es 
troben incloses en una de les tipologies enunciades a l’article 9 del Reial decret-llei 
13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local. 
 
Vist que en aquesta mateixa sessió, es sotmet a aprovació inicial d’aquesta Junta de 
Govern Local el “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà 
de Santa Agnès de Malanyanes”. 
 
Atès que amb data 22 de febrer s’ha emès informe de Secretaria i Intervenció relatiu al 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent, així com en relació a la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert a la 
Disposició Addicional Segona i l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb la Resolució d’Alcaldia núm. 
836, de 6 de juliol de 2007, és competència de la Junta de Govern Local perquè 
l’import del contracte ascendeix a 192.894,35 euros i 30.863,10 euros d’IVA i, per 
tant, supera els 60.101,21 euros i no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni la quantia de sis milions d’euros ni la seva durada excedeix dels quatre 
anys. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
Primer.Primer.Primer.Primer.----    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” per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
    
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Que es redacti el corresponent Plec de clàusules administratives particulars i el 
Plec de prescripcions tècniques que han de regir el Contracte i el procés d’adjudicació.    
    
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Que per la Intervenció municipal es realitzi l’oportuna retenció de crèdit que 
acrediti l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta 
la celebració d’aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o 
crítica de la despesa. 
    
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Que per la Secretaria municipal s’emeti Informe sobre els plecs redactat per tal 
de procedir a la seva aprovació. 
 
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. 
    
    

10.10.10.10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia d'elevació a Ratificació de la Resolució d'Alcaldia d'elevació a Ratificació de la Resolució d'Alcaldia d'elevació a Ratificació de la Resolució d'Alcaldia d'elevació a definitivadefinitivadefinitivadefinitiva del contracte  del contracte  del contracte  del contracte 
d'obres de drenatge i arranjament d'un torrent des del Sector SPRd'obres de drenatge i arranjament d'un torrent des del Sector SPRd'obres de drenatge i arranjament d'un torrent des del Sector SPRd'obres de drenatge i arranjament d'un torrent des del Sector SPR----3 fins 3 fins 3 fins 3 fins 
al riu Mogent a Santa Agal riu Mogent a Santa Agal riu Mogent a Santa Agal riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes.nès de Malanyanes.nès de Malanyanes.nès 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. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 143 de data 15 de febrer de 2010 , per la qual 
s’eleva a definitiva l’adjudicació del contracte d’obres de drenatge i arranjament d’un 
torrent des del secor SPR-3 fins al riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes al municipi 
de la Roca del Vallès. 
 
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 
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ACORDACORDACORDACORD    
 
Primer i únic.Primer i únic.Primer i únic.Primer i únic.---- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 143, de 15 de febrer de 2010, 
que  textualment diu: 
  
“En data 10 de desembre de 2009 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar 
provisionalment l’execució de les obres de drenatge i arranjament d’un torrent des del 
sector SPR-3 fins al riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes al municipi de La Roca 
del Vallès a l’empresa BIGAS GRUP, SLU. 
 
Contra l’esmentat acord, en data en data 22 de desembre de 2009 l’empresa 
HIDROCANAL, SL va presentar recurs de reposició, en el qual manifestava la seva 
disconformitat amb la consideració de la seva oferta com desproporcionada i 
denunciava l’incompliment del que preveu l’article 136.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic –LCSP-. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2009 es va estimar 
parcialment el recurs presentat, concedint-se un termini de 10 dies a les empreses les 
ofertes de les quals es van considerar desproporcionades perquè al�leguessin el que 
estimessin oportú.  
 
Per Acord de la Junta de Govern de data 28 de gener de 2010 es va ratificar 
l’adjudicació provisional a favor de l’empresa BIGAS GRUP, SLU de les obres de 
drenatge i arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 fins al riu Mogent a Santa 
Agnès de Malanyanes al municipi de La Roca del Vallès, per procediment obert, 
tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, i es va acordar la seva notificació i la publicació en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de la Roca , als efectes previstos en els articles 135 i 137 
de la Llei de contractes del sector públic, i es van desestimar les al�legacions 
presentades per l’empresa DECOBLOCK, SL en relació a la declaració de 
desproporcionada de la seva oferta.  
 
Transcorreguts deu dies des de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del 
contractant d’aquesta Corporació, no s’ha presentat cap al�legació. 
 
L’empresa adjudicatària va presentar en data 21 de desembre de 2009, els certificats de 
trobar-se al corrent de pagament d’Hisenda i de Seguretat social. Igualment, ha 
constituït la garantia definitiva, mitjançant assegurança de caució.  
 
D’acord amb l’article 135 en relació amb l’article 96.2.b) de la LCSP, transcorreguts 
deu dies hàbils de la publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, 
s’elevarà a definitiva dintre dels cinc dies hàbils següents, sempre que l’adjudicatari  
hagi presentat la documentació requerida i constituït la garantia definitiva, si és 
exigible, i sens perjudici de l’eventual revisió d’aquella en via de recurs especial. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb l’establert en l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la 
LCSP, 
   
RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
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Primer.Primer.Primer.Primer.---- Elevar a definitiva l’adjudicació del contracte d’obres de drenatge i 
arranjament d’un torrent des del secor SPR-3 fins al riu Mogent a Santa Agnès de 
Malanyanes al municipi de la Roca del Vallès, per procediment obert, tramitació 
urgent, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 
2009, i després ratificada per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener 
de 2010, a favor de l’empresa BIGAS GRUP, SLU, per un import de 324.698,11 euros 
de pressupost base, més 51.951,70 euros corresponents a l’impost sobre el valor afegit 
(Import total de 376.649,80 euros).  
    
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Disposar la despesa de 376.649,80 euros amb càrrec a la partida 02 432 627 
”Col�lector SPR-3” del pressupost vigent de despeses. 

 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris 
i autoritzar, si escau, la devolució de les garanties provisionals que han prestat.    
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Notificar a BIGAS GRUP, SLU, la present Resolució i citar-lo per a la signatura 
del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès el dia que s’especifiqui. 
    
Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Sotmetre la present resolució a la ratificació de la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.  

 
Sisè.Sisè.Sisè.Sisè.----    Publicar l’adjudicació definitiva de la contractació de les obres de drenatge i 
arranjament d’un torrent des del sector SPR-3 fins al riu Mogent a Santa Agnès de 
Malanyanes al municipi de la Roca del Vallès  en el perfil del contractant i al Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
Setè.Setè.Setè.Setè.---- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

 
VuitèVuitèVuitèVuitè....---- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals 
que correspongui, als efectes escaients.” 
    
Finalitzat el present punt de l’ordre del dia el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui es 
reincorpora a la sessió. 
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

11.11.11.11. Donar compte de la relació de factures Donar compte de la relació de factures Donar compte de la relació de factures Donar compte de la relació de factures d’importd’importd’importd’import 16.937,07  16.937,07  16.937,07  16.937,07 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per Resolució Alcaldia amb el núm 97/2010.per Resolució Alcaldia amb el núm 97/2010.per Resolució Alcaldia amb el núm 97/2010.per Resolució Alcaldia amb el núm 97/2010.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 97/2010 per la que s’aprova la relació de 
factures número F/2010/3 per import 16.937,07 €, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal diu :  
 
ATES ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
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ATÈS ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
prorrogat  correspon a l’Alcalde autoritzar ,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. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat 
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. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/20núm. F/20núm. F/20núm. F/2010101010/ / / / 3, 3, 3, 3, per import    de    
16.937,07 16.937,07 16.937,07 16.937,07 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
RESOL: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 13.564,78 euros13.564,78 euros13.564,78 euros13.564,78 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per 
una quantia de 3.372,29 euros3.372,29 euros3.372,29 euros3.372,29 euros, amb càrrec a les partides pressupostaries relacionades 
en el document adjunt. 
  
TERCERTERCERTERCERTERCER....---- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
    
    

12.12.12.12. Relació de factures exercici 2010 i corresponent a treballs de 2009, per Relació de factures exercici 2010 i corresponent a treballs de 2009, per Relació de factures exercici 2010 i corresponent a treballs de 2009, per Relació de factures exercici 2010 i corresponent a treballs de 2009, per 
import de 39.844,85 import de 39.844,85 import de 39.844,85 import de 39.844,85 €....    

    
 
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 ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
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ATÈS ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
prorrogat  correspon a l’Alcalde autoritzar ,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. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat 
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. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/4444, , , , per import    de    
39.844,8539.844,8539.844,8539.844,85    €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents : 
 
ACORDS : 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 36.979,936.979,936.979,936.979,90000 euros euros euros euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per 
una quantia de 2.864,95 euros2.864,95 euros2.864,95 euros2.864,95 euros, amb càrrec a les partides pressupostaries relacionades 
en el document adjunt. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- comunicar  el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització    
    

13.13.13.13. Relació de factures exercici 2009, per import de 4.666,82 euros.Relació de factures exercici 2009, per import de 4.666,82 euros.Relació de factures exercici 2009, per import de 4.666,82 euros.Relació de factures exercici 2009, per import de 4.666,82 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 ATES ATES ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al 
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
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ATÈS ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 22.3 de les Bases d’execució del Pressupost 
2009 prorrogat correspon a la Junta de Govern aprovar les despeses originades en 
exercicis anteriors que pugui ser aplicada a crèdits del Pressupost vigent. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades relatives a l’exercici 2009 amb el núm. F/20núm. F/20núm. F/20núm. F/2010, 10, 10, 10, 
per import    de 4.666,82  4.666,82  4.666,82  4.666,82 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 4.666,82 euros4.666,82 euros4.666,82 euros4.666,82 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....---- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització    
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
19:45, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 

    
 


