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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL REALITZADA EL DIA 26 d'agost de 2010.
2010. NÚMERO 2010/21.
2010/21.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Tinents d’alcalde : Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata

Havent excusat la seva absència el Sr. Albert Gil i Gutiérrez.
A la Roca del Vallès, el dia 26 d'agost de 2010, essent les 17:15 hores es
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents
d’alcalde, Sr. Manuel Álvarez Herrera, 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 convidats expressament per a aquest acte, assistits
per mi el secretari acctal, Sr. Robert Roca Parés.
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.- Ratificació del caràcter urgent de la sessió
2.- Ratificació de la resolució d'alcaldia núm. 1068/2010 mitjançant la qual es
va adjudicar definitivament el contracte de servei de recollida, acollida i
assistència d'animals domèstics de companyia abandonats o perduts i animals
salvatges urbans o ferits a la via pública i d'auxili en actuacions judicials o de
cossos de seguretat en totes aquelles intervencions en les que estiguin
implicades aquestes categories d'animals.
3.- Ratificació de la resolució d'alcaldia núm. 1067/2010, mitjançant la qual es
va adjudicar definitivament el contracte de gestió del servei de l'escola de
música.
4.- Ratificació de la resolució d'alcaldia núm. 1066/2010, mitjançant la qual es
va adjudicar definitivament el contracte per a l'execució de les obres per a la
finalització de l’enllumenat públic del sector SPR-3 de Sta. Agnès de
Malanyanes.
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5.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de les obres
d'execució del Projecte de sectorització i millora de la xarxa de clavegueram del
nucli urbà del a Torreta.
6.- Aprovació definitiva projecte bàsic i executiu de les noves oficines de la
policia local de la plaça de l'Ajuntament
7.- Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu d'ampliació i reforma de la
sala de plens de l'Ajuntament de la Roca del Vallès
8.- Aprovació definitiva projecte bàsic i d'execució de construcció de l'escola
bressol de La Torreta.
9.- Aprovació definitiva projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació del
centre cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió
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 de la
convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes relacionats en
l’ordre del dia que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària,
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació.

2. Ratificació de la resolució d'alcaldia núm. 1068/2010 mitjançant la qual
es va adjudicar definitivament el contracte de servei de recollida, acollida
i assistència d'animals domèstics de companyia abandonats o perduts i
animals salvatges urbans o ferits
ferits a la via pública i d'auxili en actuacions
judicials o de cossos de seguretat en totes aquelles intervencions en les
que estiguin implicades aquestes categories d'animals.
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. 1068/2010, de data 19 d’agost de 2010, per al qual
s’eleva a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la prestació del servei de
recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia abandonats o
perduts i animals salvatges urbans o ferits a la via pública i d’auxili a actuacions judicials
o de Cossos de seguretat en totes aquelles intervencions en les que estiguin implicades
aquestes categories d’animals.
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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 del següent:
ACORD
Primer i únic.únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 1068/2010 de data 19 d’agost
de 2010 la qual, textualment, diu:

“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 23 de juny de 2010, va
aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei de recollida, acollida i
assistència d’animals domèstics de companyia abandonats o perduts i animals salvatges
urbans o ferits a la via pública i d’auxili a actuacions judicials o de Cossos de seguretat
en totes aquelles intervencions en les que estiguin implicades aquestes categories
d’animals; acordant així mateix l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària i varis criteris d’adjudicació; i es va convocar la licitació
corresponent.
Vist que, un cop tramitat l’expedient corresponent, per acord de la Junta de Govern
Local de data 5 d’agost de 2010 es va declarar vàlida la licitació i es va adjudicar
provisionalment el contracte per a la prestació del servei de recollida, acollida i
assistència d’animals domèstics de companyia abandonats o perduts i animals salvatges
urbans o ferits a la via pública i d’auxili a actuacions judicials o de Cossos de seguretat
en totes aquelles intervencions en les que estiguin implicades aquestes categories
d’animals a l’entitat FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA,
amb CIF núm. G65327553, per l’import de 138.000,00 euros de pressupost base més
24.840,00 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit (Total: 162.840,00 euros); el
qual s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars d’aplicació, i segons l’oferta presentada per
l’adjudicatari en tant no contradigui els expressats plecs.
Atès que l’acord d’adjudicació provisional es va publicar en el Perfil del contractant
municipal en data 6 d’agost de 2010 i que l’adjudicació provisional es va notificar a
l’adjudicatari provisional (únic licitador), tot requerint-li 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 constituir la garantia definitiva.
Vist que en data 18 d’agost de 2010 (dins del termini dels 10 dies hàbils posteriors a la
publicació de l’adjudicació provisional en el Perfil del contractant), l’adjudicatari
provisional va presentar la documentació requerida així com també va constituir la
garantia definitiva per import de 6.900,00 euros, mitjançant metàllic.
Vist que, un cop examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb
l’establert a l’article 135.4 i a la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic.
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Atès que, de conformitat amb 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; i que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, i amb la Disposició addicional
segona de la Llei 30/2007, correspon a la Junta de Govern Local.
Vist que la Junta de Govern Local no ha de celebrar sessions ordinàries durant el mes
d’agost, i s’han de complir els terminis de l’expedient de contractació.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides,
RESOL:
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la prestació del
servei de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia abandonats
o perduts i animals salvatges urbans o ferits a la via pública i d’auxili a actuacions
judicials o de Cossos de seguretat en totes aquelles intervencions en les que estiguin
implicades aquestes categories d’animals, aprovada per la Junta de Govern Local en
data 5 d’agost de 2010 i publicada al perfil del contractant municipal en data 6 d’agost
de 2010.
Segon.Segon.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i citar-lo per a la signatura del
contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès en el termini dels deu (10) dies hàbils
posteriors a la recepció de la notificació d’aquesta resolució.
Tercer.Tercer.- Publicar l’adjudicació definitiva en el Perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart.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.Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal i al Servei
municipal que correspongui, als efectes oportuns.
Sisè.Sisè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part de la Junta de Govern Local en la
propera sessió que es celebri.”

3. Ratificació de la resolució d'alcaldia núm. 1067/2010, mitjançant la qual
es va adjudicar definitivament el contracte de gestió del servei de l'escola
de música.
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. 1067/2010, de data 17 d’agost de 2010, per al qual
s’eleva a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la gestió del servei
públic d’Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 2010/2001
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 del següent:
ACORD
Primer i únic.únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 1067/2010 de data 17 d’agost
de 2010 la qual, textualment, diu:

“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 10 de juny de 2010, va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent,
oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei públic
d’Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 2010/2001, acordant així mateix,
l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars i es va convocar la corresponent licitació.
Vist que, un cop tramitat l’expedient corresponent, per acord de la Junta de Govern
Local de data 29 de juliol de 2010 es va declarar vàlida la licitació i es va adjudicar
provisionalment el contracte per a la gestió del servei públic d’Escola Municipal de
Música de la Roca del Vallès 2010/2011 a l’entitat VISUALSONORA SCCL, amb CIF
núm. F63642771, per l’import de 1.593,33 euros per alumne sense IVA, ja que està
exempt (95.600,00 Euros pressupost base, en el supòsit de l’existència de 60 alumnes
previstos en el Plec de clàusules administratives particulars), el qual s’executarà d’acord
amb el contingut dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars d’aplicació, i segons l’oferta presentada per l’adjudicatari en tant no
contradigui els expressats plecs.
Atès que l’acord d’adjudicació provisional es va publicar en el Perfil del contractant
municipal en data 3 d’agost de 2010 i que l’adjudicació provisional es va notificar als
licitadors i a l’adjudicatari provisional, tot requerint-li 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 constituir la garantia definitiva.
Vist que en data 10 d’agost de 2010, l’adjudicatari provisional va constituir la garantia
definitiva per import de 4.780,00 euros mitjançant efectiu i en data 13 d’agost de
2010 va presentar la documentació requerida.
Atès que, un cop examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb
l’establert a l’article 135.4 i a la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic.
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Atès que, de conformitat amb 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; i que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, i amb la Disposició addicional
segona de la Llei 30/2007, correspon a la Junta de Govern Local.
Vist que la Junta de Govern Local no ha de celebrar sessions ordinàries durant el mes
d’agost, i s’han de complir els terminis de l’expedient de contractació.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides,
RESOL:
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la gestió del
servei públic d’Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 2010/2011, aprovada
per acord de la Junta de Govern Local en data 29 de juliol de 2010 i publicada al perfil
del contractant municipal en data 3 d’agost de 2010.
Segon.Segon.- Notificar aquesta resolució als licitadors i a l’adjudicatari i citar-lo per a la
signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès en el termini dels deu (10)
dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació d’aquest acord.
Tercer.Tercer.- Publicar l’adjudicació definitiva en el Perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat).
Quart.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.Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal i al Servei
municipal que correspongui, als efectes oportuns.
Sisè.Sisè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part de la Junta de Govern Local en la
propera sessió que es celebri..”

4. Ratificació de la resolució d'alcaldia núm. 1066/2010, mitjançant la qual
es va adjudicar definitivament el contracte per a l'execució de les obres
per a la finalització de l'enllument públic del sector SPRSPR-3 de Sta. 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.
Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 1066/2010, de data 17 d’agost de 2010, per al qual
s’eleva a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’execució de les obres de
l’enllumenat públic del sector SPR-3 de Sant Agnès de Malanyanes.
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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 del següent:
ACORD
Primer i únic.únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 1066/2010 de data 17 d’agost
de 2010 la qual, textualment, diu:

“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 23 de juny de 2010, va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat
i tramitació urgent, per a la finalització de l’execució de les obres de l’enllumenat
públic del sector SPR-3 de Sant Agnès de Malanyanes, acordant així mateix, l’aprovació
dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i
acordant la convocatòria de la corresponent licitació.
Vist que, un cop tramitat l’expedient corresponent, per acord de la Junta de Govern
Local de data 29 de juliol de 2010 es va declarar vàlida la licitació i es va adjudicar
provisionalment el contracte per a la finalització de l’execució de les obres de
l’enllumenat públic del sector SPR-3 de Sant Agnès de Malanyanes a la mercantil
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) amb CIF núm.
A08001182 pel preu de 64.873,42 euros de pressupost base, més la quantitat de
11.677,21 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual s’executarà
d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars d’aplicació, i segons l’oferta presentada per l’adjudicatari en tant
no contradigui els expressats plecs.
Atès que l’acord d’adjudicació provisional es va publicar en el Perfil del contractant
municipal en data 3 d’agost de 2010 i que l’adjudicació provisional es va notificar als
licitadors i a l’adjudicatari provisional, tot requerint-li 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 constituir la garantia definitiva.
Vist que en data 12 d’agost de 2010 (dins del termini dels 10 dies hàbils posteriors a la
publicació de l’adjudicació provisional en el Perfil del contractant), l’adjudicatari
provisional va presentar la documentació requerida així com també va constituir la
garantia definitiva per import de 3.243,67 euros, mitjançant assegurança de caució
número. 4.018.653 formalitzada en data 10 d’agost de 2010 amb l’entitat COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCION, SA.
Vist que, un cop examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb
l’establert a l’article 135.4 i a la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic.
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Atès que, de conformitat amb 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; i que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, i amb la Disposició addicional
segona de la Llei 30/2007, correspon a la Junta de Govern Local.
Vist que la Junta de Govern Local no ha de celebrar sessions ordinàries durant el mes
d’agost, i s’han de complir els terminis de l’expedient de contractació.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides,
RESOL:
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la finalització de
l’execució de les obres de l’enllumenat públic del sector SPR-3 de Sant Agnès de
Malanyanes, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en data 29 de juliol de
2010 i publicada al perfil del contractant municipal en data 3 d’agost de 2010.
Segon.
Segon.gon.- Notificar aquesta resolució als licitadors i a l’adjudicatari i citar-lo per a la
signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès en el termini dels deu (10)
dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació d’aquesta resolució.
Tercer.
Tercer.rcer.- Publicar l’adjudicació definitiva en el Perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat).
Quart.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.Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal i al Servei
municipal que correspongui, als efectes oportuns.
Sisè.Sisè.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part de la Junta de Govern Local en la
propera sessió que es celebri.”

5. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte de les obres
d'execució del Projecte de sectorització i millora de la xarxa de
clavegueram del nucli urbà del a 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.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2010, va
aprovar l’expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, únic
criteri de negociació, per contractar les obres d’execució del Projecte de sectorització i
millora de la xarxa de clavegeram del nucli urbà de la Torreta; així com també es van
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aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i
es va acordar sollicitar ofertes a, com a mínim, tres empreses capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte.
Vist que, un cop tramitat l’expedient corresponent, per Resolució d’Alcaldia de data 10
d’agost de 2010 es va declarar vàlida la licitació i es va adjudicar provisionalment el
contracte per a l’execució de les obres contingudes en el Projecte de sectorització i
millora de la xarxa de clavegueram del nucli urbà de la Torreta a l’empresa PIEDRA
NATURAL LEIRO, SA amb NIF núm. A08192338 pel preu de 67.300,00 euros de
pressupost base, més la quantitat de 12.114,00 euros en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA), el qual s’executarà d’acord amb el contingut del plec de clàusules
administratives particulars i l’oferta efectuada per l’esmentat professional, en tant no
contradiguin els expressats plecs.
Atès que l’acord d’adjudicació provisional es va publicar en el Perfil del contractant
municipal en data 13 d’agost de 2010 i que l’adjudicació provisional es va notificar als
licitadors i a l’adjudicatari provisional.
Vist que l’adjudicatari provisional va constituir la garantia definitiva per import de
3.365,00 euros, mitjançant aval bancari.
Vist que, un cop examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb
l’establert a l’article 135.4 i a la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic.
Atès que, de conformitat amb 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; i que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, i amb la Disposició addicional
segona de la Llei 30/2007, correspon a la Junta de Govern Local.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’execució de les
obres d’execució del Projecte de sectorització i millora de la xarxa de clavegeram del
nucli urbà de la Torreta, aprovada per Resolució d’Alcaldia de data 10 d’agost de 2010
i publicada al perfil del contractant municipal en data 13 d’agost de 2010.
Segon.Segon.- Notificar aquesta resolució als licitadors i a l’adjudicatari i citar-lo per a la
signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès en el termini dels deu (10)
dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació d’aquesta resolució.
Tercer.Tercer.- Publicar l’adjudicació definitiva en el Perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat).
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Quart.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.Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal i al Servei
municipal que correspongui, als efectes oportuns.

6. Aprovació definitiva projecte bàsic i executiu de les noves oficines de la
policia local de la plaça de l'Ajuntament
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 el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES NOVES OFICINES DE LA POLICIA
LOCAL DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT presentat en data 12/07/10 amb NRGE 5326
per part del despatx GESA SL, per a la seva aprovació inicial per part d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’objecte del projecte és la construcció de les noves oficines de la policia local
pel control i la seguretat ciutadana del municipi, que formaran part dels annexes de
l’edifici de Can Sol actual seu de les dependències de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, i la inclusió de les consideracions de l’informe del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació en referència al projecte prèviament aprovat.
Vist que en data 22 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
projecte esmentat.
Vist el certificat d’informació pública emès en data 26/08/10, del qual es desprèn que
no s’ha presentat cap allegació al projecte.
Atès que es va indicar en la part dispositiva que es consideraria aprovat definitivament
el projecte si no es presentava cap allegació.
Vist el procediment seguit per la seva aprovació i atenent la competència reconeguda a
la Junta de Govern Local.
Per tot això aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.PRIMER APROVAR definitivament el Projecte executiu denominat PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ DE LES NOVES OFICINES DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT presentat en data 12/07/10 amb NRGE 5326 per part del despatx
GESA S.L., amb un pressupost per contracte de 293.347,30 € (dos-cents noranta-tres
mil tres-cents quaranta-set euros amb trenta cèntims).
SEGON.SEGON DISPOSAR la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el DOGC i en el taulell d’anuncis de la Corporació, en
la web municipal (www.laroca.cat) i en un dels diaris de més tirada de la província.
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TERCER.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat).
QUART.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu
coneixement i efectes.

7. Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu d'ampliació i reforma de
Vallès
ès
la sala de plens de l'Ajuntament de la Roca del Vall
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 el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA SALA DE
PLENS DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA
ROCA DEL VALLÈS presentat en data 28/06/10 amb
NRGE 4829 per part de l’arquitecte Jordi Romeu Costa, per a la seva aprovació inicial
per part d’aquest Ajuntament.
Atès que l’objecte del projecte és la reforma i ampliació de la sala de plens de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès. Alhora es proposa l’ampliació del soterrani destinat
a magatzem i ampliació de les plantes superiors 1 i 2, amb una superfície de 30 m2
aproximament per planta, completant formalment l’edifici i acabant de configurar el
volum final
Vist que en data 22 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
projecte esmentat.
Vist el certificat d’informació pública emès en data 26/08/10, del qual es desprèn que
no s’ha presentat cap allegació al projecte.
Atès que es va requerir als redactors del projecte l’esmena d’una sèrie de condicions
indicades pels tècnics municipals per tal de poder aprovar definitivament el projecte.
Vista la instància presentada pel Sr. Jordi Romeu Costa en data 03/08/10 amb NRGE
5987/10 pel qual adjunta documentació per a l’aprovació definitiva del projecte
esmentat.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i l’Enginyer tècnic Municipal en data
04/08/10 favorable a l’aprovació definitiva, instant a que es presenti el corresponent
estudi de gestió de residus abans d’iniciar les obres.
Vist el procediment seguit per la seva aprovació i atenent la competència reconeguda a
la Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.APROVAR definitivament el projecte denominat PROJECTE BÀSIC I
PRIMER
D’EXECUCIÓ DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
DE LA ROCA DEL VALLÈS presentat en data 28/06/10 amb NRGE 4829 per part de
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l’arquitecte Jordi Romeu Costa, amb un pressupost per contracte de 389.999,53 €
(tres-cents vuitanta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb cinquanta tres). Serà
necessari presentar l’estudi de gestió de residus abans d’iniciar les obres.
SEGON.SEGON DISPOSAR la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el DOGC i en el taulell d’anuncis de la Corporació, en
la web municipal (www.laroca.cat) i en un dels diaris de més tirada de la província.
TERCER.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya ( Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat)
.
QUART.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu
coneixement i efectes.

8. Aprovació definitiva projecte bàsic i d'execució de construcció de l'escola
bressol 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.
Vist el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE CONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL DE
LA TORRETA presentat en data 02/07/10 amb NRGE 5034/10 per part del despatx
d’arquitectes SALA SANCHEZ ARQUITECTES SLP, per a la seva aprovació inicial per part
d’aquesta Ajuntament.
Atès que l’objecte del projecte és la definició del programa funcional i els criteris
constructius i compositius de les obres necessàries per tal de dotar al barri de La
Torreta d’un equipament escolar destinat a escola bressol.
Vist que en data 22 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
projecte esmentat.
Vist el certificat d’informació pública emès en data 26/08/10, del qual es desprèn que
no s’ha presentat cap allegació al projecte.
Atès que es va requerir als redactors del projecte l’esmena d’una sèrie de condicions
indicades pels tècnics municipals per tal de poder aprovar definitivament el projecte.
Vista la instància presentada pel Sr. Sànchez Real en data 05/08/10 amb NRGE
5987/10 pel qual adjunta documentació per a l’aprovació definitiva del projecte
esmentat.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i l’Enginyer tècnic Municipal en data
06/08/10 favorable a l’aprovació definitiva, advertint que és necessària la desafectació
per obtenir la plena disponibilitat del terreny per a l’execució de l’obra.

12

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

Vist el procediment seguit per la seva aprovació i atenent la competència reconeguda a
la Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.PRIMER APROVAR definitivament el Projecte executiu denominat PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ
D’EXECUCIÓ DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL DE LA TORRETA presentat en
data 02/07/10 amb NRGE 5034/10 per part del despatx d’arquitectes SALA SANCHEZ
ARQUITECTES SLP, amb un pressupost per contracte de 719.594,24 € (set-cents dinou
mil cinc-cents noranta –quatre euros amb vint–i-quatre cèntims). Per l’execució de
l’obra serà necessària la plena disponibilitat dels terrenys.
SEGON.SEGON DISPOSAR la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el DOGC i en el taulell d’anuncis de la Corporació, en
la web municipal (www.laroca.cat) i en un dels diaris de més tirada de la província.
TERCER.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
QUART.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu
coneixement i efectes.

9. Aprovació definitiva
definitiva projecte bàsic i execut
executiu de reforma i ampliació del
centre cívic i nau polivalent 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 el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CIVIC I
NAU POLIVALENT DE SANTA AGNES DE MALANYANES presentat en data 03/06/10
amb NRGE 4935 per part del despatx d’arquitectes Furió Arquitectes SL, per a la seva
aprovació inicial per part d’aquest Ajuntament.
Atès que l’objecte del projecte és la reforma i ampliació del Centre Cívic i nau
polivalent per tal d’unir els dos edificis mitjançant un vestíbul/foyer, la creació d’una
nova zona de serveis comuna i l’adaptació a les condicions d’accessibilitat del conjunt,
així com l’adequació normativa de les installacions i la creació d’un escenari dins la
nau com espai específic per a realitzar actes de diversa naturalesa.
Vist que en data 22 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
projecte esmentat.
Vist el certificat d’informació pública emès en data 26/08/10, del qual es desprèn que
no s’ha presentat cap allegació al projecte.
Atès que es va requerir als redactors del projecte l’esmena d’una sèrie de condicions
indicades pels tècnics municipals per tal de poder aprovar definitivament el projecte.
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Vista la instància presentada per Furió Arquitectes S.L. en data 30/07/10 amb NRGE
5893/10 pel qual adjunta documentació per a l’aprovació definitiva del projecte
esmentat.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i l’Enginyer tècnic Municipal en data
05/08/10 favorable a l’aprovació definitiva.
Vist el procediment seguit per la seva aprovació i atenent la competència reconeguda a
la Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.PRIMER APROVAR definitivament el Projecte executiu denominat PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CIVIC I NAU POLIVALENT DE
SANTA AGNES DE MALANYANES presentat en data 03/06/10 amb NRGE 4935 per
part del despatx d’arquitectes Furió Arquitectes SL, amb un pressupost per contracte
de 459.938,06 € (quatre-cents cinquanta-nou mil nou-cents trenta-vuit euros amb sis
cèntims).
SEGON.SEGON DISPOSAR la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el DOGC i en el taulell d’anuncis de la Corporació, en
la web municipal (www.laroca.cat) i en un dels diaris de més tirada de la província.
TERCER.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord als corresponents serveis municipals per al seu
coneixement i efectes.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
18:25, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

El secretari
acctal.

Vist i plau
L’alcalde
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