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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 28 d'octubre de 2010.
2010. NÚMERO 2010/27.
2010/27.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

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

A la Roca del Vallès, el dia 28 d'octubre de 2010, essent les 17:30 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 i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària,
Sra. Dolors Melero Guirao.
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre
del dia.
Ordre del Dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.- Aprovació acta dia 14 d'octubre de 2010
2.- Prorrogar el contracte per a la gestió del servei públic d'atenció domiciliaria
en el municipi
3.- Prorrogar el contracte per a la gestió del servei públic de centres d'atenció a
la gent gran
4.- Sol·licitud de declaració del municipi de la Roca del Vallès com a municipi
turístic
5.- Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Roca del Vallès i
Value Retail Barcelona, SL dins del marc del Pla Estratègic de Turisme
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
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6.- Atorgament d’una subvenció extraordinària, per raons socials, a Càrites de la
Parròquia de Sant Sadurní i de la Parròquia de Santa Maria del Jaire.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
7.- Donar compte de la relació de factures, d'import 124.106,33 euros,
aprovada per resolució alcaldia amb el núm. 1209/2010.

8.- Aprovació acta de preus contradictoris (de PC01 a PC22) de l'obra finançada
pel FEOSL, millora de l'accessibilitat a la Roca.
9.- Aprovació certificació número 2 de SERXAR, SAU, obres del FEOSL, projecte
de millora de l'accessibilitat a la Roca
Assumptes sobrevinguts

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 14 d'octubre 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 14 d’octubre 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. Prorrogar el contracte per a la gestió del servei públic d'atenció
domiciliaria en el municipi
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist que en data 1 de maig de 2009 es va formalitzar el contracte per a la gestió del
servei públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció primària de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en funció de les competències assumides en matèria
de Serveis Socials, mitjançant la modalitat de concessió administrativa, amb l’empresa
GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL, amb CIF. Núm. B-61085841.
Atès que la clàusula tercera d’aquest contracte establia que la seva durada era de divuit
mesos, a comptar a partir del dia següent de llur signatura i, per tant, el contracte
finalitza el dia 31 d’octubre de 2010.
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Vist que tant la clàusula tercera del contracte com sisena del Plec de clàusules
administratives particulars estableixen que la vigència del contracte es podrà prorrogar
per divuit mesos més, per acord de l’òrgan de contractació, essent aquest acord
obligatori per a l’empresari.
Atès l’informe emès en data 11 d’octubre de 2010 per l’educadora social, per tal de
garantir la continuïtat del servei es proposa prorrogar el contracte de gestió de serveis
d’atenció domiciliària per divuit mesos més.
Vist que en data 14 d’octubre de 2010 (NRGE 7537) la concessionària va presentar un
escrit mitjançant el qual sollicitava la pròrroga del contracte fins el dia 30 d’abril de
2011, així com també sollicitava l’increment del preu hora dels serveis contractats de
treballadora familiar/auxiliar de geriatria i auxiliar de la llar, conforme a l’estipulat a la
clàusula 20a. del Plec de clàusules administratives particulars.
Atès que en data 21 d’octubre de 2010 (NRGE 7731) la concessionària ha presentat un
escrit en el que manifesten un error en l’anterior escrit presentat i sollicitant la
pròrroga del contracte fins al 30 d’abril de 2012.
Vist que per la Intervenció municipal s’ha emès informe relatiu a l’existència de crèdit
suficient i adequat a la partida pressupostària 07 233 22717 “Contracte gestió SAD”
del Pressupost municipal de l’any 2010 per tal de fer front tant a la pròrroga proposada
com a la revisió de preus sollicitada per la concessionària; així com de la obligació de
l’Ajuntament de dotar en el pressupost ordinari del proper exercici i següents amb el
crèdit suficient per atendre la pròrroga d’aquesta contractació, amb càrrec a les
partides que corresponguin.
De conformitat amb el què disposen els articles 23, 140 i 254 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic, i 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals.
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 que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.Primer.- Aprovar la pròrroga i la revisió de preus del contracte de gestió del servei
públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció primària de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en funció de les competències assumides en matèria
de Serveis Socials, en règim de concessió, per un període de divuit (18) mesos
comptadors a partir del dia 1 de novembre de 2010.
Segon.Segon.- Aprovar la despesa de 36.858,57 euros (IVA inclòs), per a les mensualitats fins
a la finalització de l’any 2010, amb càrrec a la partida 07 233 22717 “Contracte gestió
SAD” del Pressupost municipal per a l’any 2010.
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Als pressupostos corresponents a les anualitats següents s’haurà de preveure
l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les despeses derivades
d’aquesta pròrroga.
Tercer.Tercer.- Notificar aquest acord a GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL, tot indicant-li
que en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar des de la notificació
d’aquest acord, haurà de formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte.
Quart.Quart.- Facultar a l’Alcaldia per signar tots aquells documents que resultin necessaris
per fer efectiu el present acord.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a Intervenció i a l’àrea municipal corresponent.

3. Prorrogar el contracte per a la gestió del servei públic de centres
d'atenció a la gent gran
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist que en data 1 de maig de 2009 es va formalitzar el contracte per a la gestió del
servei públic d’atenció a la gent gran del municipi de la Roca del Vallès –casals de la
Roca centre, la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, mitjançant la modalitat de
concessió administrativa, amb l’empresa GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL, amb
CIF. Núm. B-61085841.
Atès que la clàusula tercera d’aquest contracte establia que la seva durada era de divuit
mesos, a comptar a partir del dia següent de llur signatura i, per tant, el contracte
finalitza el dia 31 d’octubre de 2010.
Vist que tant la clàusula tercera del contracte com sisena del Plec de clàusules
administratives particulars estableixen que la vigència del contracte es podrà prorrogar
per divuit mesos més, per acord de l’òrgan de contractació, essent aquest acord
obligatori per a l’empresari.
Atès l’informe emès en data 15 d’octubre de 2010 per l’educadora social, per tal de
garantir la continuïtat del servei es proposa prorrogar el contracte de gestió de serveis
d’atenció a la gent gran del municipi per divuit mesos més.
Vist que en data 14 d’octubre de 2010 (NRGE 7538) la concessionària va presentar un
escrit mitjançant el qual sollicitava la pròrroga del contracte així com també sollicitava
l’increment del preu mensual del contracte, conforme a l’estipulat a la clàusula 20a. del
Plec de clàusules administratives particulars.
Atès que en data 21 d’octubre de 2010 (NRGE 7731) la concessionària ha presentat un
escrit en el que manifesten un error en l’anterior escrit presentat i sollicitant la
pròrroga del contracte fins al 30 d’abril de 2012.

4

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

Vist que per la Intervenció municipal s’ha emès informe relatiu a l’existència de crèdit
suficient i adequat a la partida pressupostària 07 233 22714 “Gestió Casals d’avis” del
Pressupost municipal de l’any 2010 per tal de fer front tant a la pròrroga proposada
com a la revisió de preus sollicitada per la concessionària; així com de la obligació de
l’Ajuntament de dotar en el pressupost ordinari del proper exercici i següents amb el
crèdit suficient per atendre la pròrroga d’aquesta contractació, amb càrrec a les
partides que corresponguin.
De conformitat amb el què disposen els articles 23, 140 i 254 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic, i 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals.
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 que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.Primer.- Aprovar la pròrroga i la revisió de preus del contracte de gestió del servei
públic d’atenció a la gent gran del municipi de la Roca del Vallès –casals de la Roca
centre, la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, mitjançant la modalitat de concessió
administrativa, per un període de divuit (18) mesos comptadors a partir del dia 1 de
novembre de 2010.
Segon.Segon.- Aprovar la despesa de 37.714,32 euros (IVA inclòs), per a les mensualitats fins
a la finalització de l’any 2010amb càrrec a la partida 07 233 22714 “Gestió Casals
d’avis”del Pressupost municipal per a l’any 2010.
Als pressupostos corresponents a les anualitats següents s’haurà de preveure
l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les despeses derivades
d’aquesta pròrroga.
Tercer.Tercer.- Notificar aquest acord a GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL, tot indicant-li
que en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar des de la notificació
d’aquest acord, haurà de formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte.
Quart.Quart.- Facultar a l’Alcaldia per signar tots aquells documents que resultin necessaris
per fer efectiu el present acord.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar el present acord a Intervenció i a l’àrea municipal corresponent.

4. Sol
Sol·licitud
licitud de declaració
declaració del municipi de la Roca del Vallès com a
municipi turístic
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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 allò que disposa l’article 3.1 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris
comercials, en relació a la determinació dels municipis turístics a efectes del que
estableix la mateixa norma: “.../... s’entén per municipi turístic, el municipi en què, per
afluència estacional, la mitjana ponderada anual de població és superior al nombre de
residents i el nombre d’allotjaments turístics i segones residències superior al nombre
d’habitatges de residència primària, o que és un lloc de gran afluència de visitants per
motius turístics”.
Vist que la Roca del Vallès reuneix les condicions establertes en l’esmentada norma,
pels motius següents:
1.- La Roca del Vallès, un dels principals atractors de visitants de Catalunya.
El municipi de la Roca del Vallès compleix amb la condició alternativa establerta a
l’article 3.1 de la Llei 8/2004 de ser un lloc de gran afluència de visitants, en base al fet
que durant l’any 2009, el municipi va rebre 2,8 milions de visitants, dels quals, un
40%,
40% es a dir, 1.120.000 persones, van ser turistes, visitants que pernocten fora de la
seva residència habitual.
Aquestes xifres situen al municipi entre les principals destinacions de visitants de
Catalunya i, juntament amb Montserrat, el principal atractor de visitants de l’interior
del territori català.
2.- La Roca Village és l’ indret turístic més important del Vallès Oriental.
La Roca Village, situat al municipi de la Roca del Vallès, és el principal atractor de
visitants i turistes cap el Vallès Oriental i conjuntament amb el Circuit de Catalunya,
que atrau gairebé un milió de visitants l’any, i el Montseny, entorn dels 750.000,
l’oferta de La Roca Village ajuda a la futura consolidació del Vallès Oriental com una
destinació diferenciada, amb icones d’excellència, totes elles molt reconegudes a nivell
internacional, i en línia amb els objectius del Pla Estratègic de Turisme, recentment
aprovat pel Consell Comarcal.
3.- La Roca del Vallès és un municipi divers amb una gran riquesa de natura i paisatge i
un patrimoni arqueològic de gran valor, amb una rica vida cultural i esportiva i amb
installacions singulars d’alt valor afegit pel territori (La Roca Village i el Centre de
formació de Telefònica).
Així, la Roca del Vallès, és un dels municipis que formen part del Parc Natural Serralada,
on s’hi poden practicar multitud d’activitats esportives i de lleure, i on trobem la Ruta
Prehistòrica de la Roca (un dels elements més emblemàtics del patrimoni cultural del
Vallès Oriental).
4.- La Roca Village és una destinació turística diferenciada. El municipi de la Roca del
Vallès s’ha convertit en un lloc de gran afluència de visitants, com ja s’ha exposat
anteriorment, i aquests fluxos de visitants esdevenen per motius turístics. És palès els
nous requeriments de la demanda turística i el valor que les destinacions poden aportar
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a l’oferta de Catalunya per tal de poder competir en el mercat turístic global, més enllà
dels atributs naturals, històrics o culturals d’una destinació.
És en aquest context de competitivitat turística internacional on en els darrers anys
s’han desenvolupat nous productes turístics molt orientats a la demanda i d’alt valor
afegit com el turisme de compres. Avui, La Roca Village és una activitat d’alt valor
afegit que atrau al turista.
Aquest fet és degut principalment a la identificació per part del turista internacional de
La Roca Village com un dels motius de la seva visita turística a Catalunya i, que en
alguns mercats, especialment en el francès, és un element de fidelització del turista
amb aquesta destinació.
5.- La Roca del Vallès és un municipi amb una ubicació estratègica
•
•
•
•
•

AP-7: 17 milions de vehicles, 8.5 milions de turistes estrangers
C-60: nexe d’unió amb el Maresme i la Costa de Catalunya
A 30 minuts de Barcelona i de l’aeroport de Girona
A 1 hora de la Costa Brava i de l’aeroport de Barcelona
A menys de 2 hores del sud de França

Atès que s’ha analitzat l’impacte econòmic que podria tenir el fet de que la Roca del
Vallès rebés la qualificació de municipi turístic i que es poden concretar en la forma
següent:
•
•
•

Generació de manera indirecta, per la major facturació de les empreses
proveïdores, de la suma total de 103 milions d’euros.
Es crearien, al menys, 150 llocs de treball nous.
Atracció de 300.000 nous turistes l’any.

Vist que l’article 27 de la Llei. 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya,
estableix que:
1. Les administracions turístiques poden emprar els mitjans de promoció establerts
per aquesta Llei i tots els altres que considerin necessaris per al foment del
turisme i la promoció i la protecció dels recursos turístics.
2. L’ús dels mitjans de promoció a què es refereix l’apartat 1 ha d’ésser coherent
amb les prioritats fixades pel Pla de turisme de Catalunya i amb la resta de
determinacions dels plans o programes de caràcter general establerts per la
Generalitat.
Atès que en el Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010 s’estructura la visió
envers el turisme al voltant de les següents idees:
• el desenvolupament i consolidació d’una oferta turística diferenciada que
s’identifiqui amb la realitat cultural, social i natural del país.
•

la consideració de Catalunya en el seu conjunt com a destinació integral.
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•

l’optimització i l’increment de l’oferta mitjançant la millora de la qualitat, la
diversificació i l’ordenació del producte.

•

el reconeixement, sensibilització i valoració del turisme coma motor econòmic
del país i factor d’equilibri territorial.

•

I contempla, entre d’altres, els següents objectius genèrics:
ordenar i integrar el desenvolupament turístic d’acord amb les capacitats,
capacitats les
potencialitats i la planificació del territori.
territori.

•

augmentar la qualitat i la diversitat de l’oferta turística mitjançant la millora
continuada i la consolidació del teixit empresarial, la reinversió en allotjaments i
equipaments, la consolidació i diversificació de productes i una política integral
integral
de promoció turística orientada cap al mercat, sota la perspectiva conjunta
d’assolir la sostenibilitat cultural, econòmica y social.

•

posicionar Catalunya com una marca turística que sigui reconeguda i valorada
pels seus valors específics i d’identitat.

•

fomentar la consciència que el turisme és un factor que contribueix a endreçar
el territori i incorpora sectors complementaris en el seu desenvolupament.

Vist que més recentment la Llei 15/2007, de 5 de desembre, de la Agència Catalana de
Turisme, en el seu article 3.2. estableix com a objectius específics de la mateixa:
“b) Promoure l’oferta turística adaptada a les necessitats dels turistes reals i potencials,
dels professionals i dels intermediaris.
c) Optimitzar les accions promocionals des de la perspectiva de l’eficiència i amb vista
a obtenir bons resultats promocional.
f) Cercar la màxima notorietat en les accions de comunicació i publicitat.
Vist que l’article 3.2. de la Llei 8/2004, estableix que per a determinar els municipis
turístics exceptuats del règim general, cal la proposta motivada de l’òrgan competent
de l’ajuntament directament afectat, la qual ha d’especificar si l’exclusió es demana per
a la totalitat del municipi o només per a una part i indicar el període de l’any als qual
se circumscriu la sollicitud i franja horària d’obertura diària sollicitada, i a la qual s’han
adjuntar els informes següents:
o

Informe de la cambra de comerç de l’àmbit territorial afectat.

o

Informe de les associacions o agrupacions de comerciants detallistes més
representatives del sector comercial de l’àmbit territorial afectat.

o

Informe de les agrupacions més representatives
consumidores i usuàries, en l’àmbit territorial afectat.

o

Informe de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit
territorial afectat.

de

persones
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o

Informe del Consell Comarcal.

Atès que, de conformitat amb l’article esmentat, aquesta Corporació ha rebut, entre
d’altres, els informes favorables del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de la Cambra
de Comerç de Barcelona, de la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya,
de les organitzacions sindicals i de l’associació de comerciants, d’acord amb el que
disposa l’article 3.2 de la Llei 8/2004, d’horaris comercials.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.Primer.- Sollicitar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, la
determinació de la Roca del Vallès com a municipi turístic als efectes del que disposen
els articles 2 i 3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, exceptuant
el règim general d’horaris comercials per a la part del municipi que figura en l’Annex I
(plànols 1 i 2), per tot l’any i en la franja horària màxima autoritzada per llei.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, adjuntat els informes preceptius establerts a la Llei 8/2004.
Tercer.Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Roca del Vallès tan
àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest acord i signatura dels
documents que se’n derivin.

5. Aprovació conveni de col·laboració
col laboració entre l'Ajuntament de la Roca del
Vallès i Value Retail Barcelona, SL dins del marc del Pla Estratègic de
Turisme
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 l’Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa un Pla Estratègic de Turisme,
Dinamització i impuls Econòmic del municipi per tal d’estimular-ne l’economia.
Atès que al municipi de la Roca del Vallès s’hi troba el centre “La Roca Village”, el qual
s’ha convertit en un dels punts d’atracció turística més importants de Catalunya amb el
voltant de tres milions de visitants a l’any, dels quals el 40% són turistes.
Vist que l’Ajuntament ha valorat positivament l’impuls que l’activitat comercial de
l’esmentat centre en dies festius podria generar pel desenvolupament del Pla Estratègic
de Turisme, Dinamització i impuls Econòmic al municipi, a la comarca i per a la creació
de nous llocs de treball.
Atès que, pels motius anteriorment exposats, l’Ajuntament té la intenció d’iniciar el
procés de sollicitud de declaració de municipi turístic, de conformitat amb la Llei
8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.
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Vist que l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Retail Barcelona, SL,
mostren el seu interès en formalitzar un conveni per tal de concretar les actuacions que
cada una de les parts haurà de realitzar en el marc del Pla Estratègic de Turisme,
Dinamització i impuls Econòmic del municipi del Vallès.
Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les
administracions públiques poden subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb
persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a
l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin
per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim
jurídic específic que per a cada cas prevegi la disposició que els reguli.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.Primer.- Aprovar el contingut i la signatura d’un Conveni entre l’empresa Value Retail
Barcelona, SL i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per la concreció de les actuacions a
realitzar en el marc del Pla Estratègic de Turisme, Dinamització i Impuls Econòmic del
municipi de la Roca del Vallès.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord a Value Retail Barcelona, SL.
Tercer.Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució d’aquest acord.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
6. Atorgament d'una subvenció extraordinària,
extraordinària, per raons socials, a Càrites
de la Parròquia de Sant Sadurní i de la Parròquia de Santa Maria del Jaire.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
A data 21 d’octubre del 2010, i amb núm. de registre 7742, l’Ajuntament de la Roca
del Vallès ha rebut una demanda de subvenció per part de Càrites de la Parròquia de
Sant Sadurní i, una altra, a la data 18 d’octubre de 2010 amb núm. de registre 7609
presentada per Càrites de la Parròquia de Santa Maria del Jaire. L’objecte de les dues
sol·licituds és demanar el suport de l’Ajuntament per a l’adquisició d’aliments que
composen els lots de subsistència que es reparteixen a les famílies en situació
d’exclusió social.
Càrites de la Parròquia de Sant Sadurní i Càrites de la Parròquia de Santa Maria del Jaire
són les úniques organitzacions que presten aquest servei al municipi i no existeix cap
servei municipal que pugui garantir aquesta prestació als ciutadans.
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Existeix un protocol de relació entre Càrites i l’equip bàsic de serveis socials de
l’Ajuntament que garanteix la correcta valoració de la necessitat social de les famílies
beneficiaries del Servei i el seu seguiment.
Les activitats prestacionals, esmentades al paràgraf 2n, són realitzades a La Roca del
Vallès únicament per Càrites de la Parròquia de Sant Sadurní i per Càrites de la
Parròquia de Santa Maria del Jaire, que realitzen una prestació subsidiària a
l’Administració municipal atenent els casos derivats pels serveis socials. La no realització
de la mateixa afectaria greument a la qualitat de vida d’un grup de famílies socialment
molt vulnerables, raó per la qual, es considera d’interès general concedir una subvenció
directa per raons d’interès social.
Atès que en el Pressupost municipal existeix la partida 07-232-48501 de subvencions
entitats socials i que els Serveis Socials municipals han informat favorablement aquestes
sol.licituds, per mitjà de l’informe de data 21 d’octubre.
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu la possibilitat que
els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut econòmic o d’una altra
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que fan activitats que
complementen o supleixen les competències locals.
Atès que l’article 22, punt 2, apartat c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions que estableix que es podran donar subvencions amb caràcter
excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia
836 de 6 de juliol de 2007.
És per tot això que la regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció extraordinària de 3.700 € a Càrites de
la Parròquia de Sant Sadurní i una altra de 1.000 € a Càrites de la Parròquia de Santa
Maria del Jaire per col.laborar amb les despeses de repartiment de lots d’aliments a
casos derivats per l’Equip Bàsic de Serveis Socials.
SEGON.SEGON.- Ordenar el pagament immediat de les subvencions amb càrrec a la partida
07-232-48501 de subvencions entitats socials.
TERCER.TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció que acreditin i justifiquin el destí dels
fons d’acord amb l’objecte de concessió de la subvenció.
QUARTQUART- Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
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7. Donar compte de la relació de factures, d'import 124.106,33 euros,
aprovada per resolució alcaldia amb el núm
núm 1209/2010.

Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1209/10 per la que s’aprova la relació de factures
número F/2010/32 per import de 124.106,33 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu,
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 18 de les Bases d’execució del Pressupost 2010
correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses derivades de contractacions i
concessions de tota classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos
ordinaris.
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 preveu que el
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2010/32
F/2010/32,
32 per un import de
124.106,33 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions
RESOL :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 1.114.68 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 122.991,65 euros, amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
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TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

8. Aprovació acta de preus
preus contradictoris (de PC01 a PC22) de l'obra
finançada pel FEOSL, millora de l'accessibilitat a la Roca.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Amb data 1 d’octubre de 2010 i número de registre d’entrada 7246, la direcció
facultativa de les obres va presentar acta de preus contradictoris, adjuntant-se
relació unitària dels mateixos des del PC01 al PC 22, així com la seva
justificació, corresponent al projecte de la millora de l’accessibilitat a l’escola
Pilar Mestres, escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural de la Roca del
Vallès, obres finançades pel FEOSL.
De conformitat amb l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per raons
d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la
seva necessitat en l’expedient.
De conformitat amb l’article 217, són obligatòries per al contractista les
modificacions del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix
l’article 202, produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o
substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
compreses en el contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu
la lletra e) de l’article 220. En cas de supressió o reducció d’obres, el
contractista no té dret a reclamar cap indemnització.
Vista l’acta de preus contradictoris signada pels Directors del contracte i el
representant de la empresa contractista, on es descriuen els preus contradictoris
per les obres del projecte de la millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres,
escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural de la Roca del Vallès, finançades
pel FEOSL.
Vist l’informe emès per els Serveis Tècnics Municipals, referit a l’acta de preus
contradictoris (de PC-01 A PC-22) corresponents a l’obra abans esmentada,
calculats segons els quadres de preus del projecte aprovat, així com els
descompostos de preus corresponents a cada preu contradictori.
Vist que els tècnics que subscriuen, informen favorablement sobre l’acta de
preus contradictoris (de PC-01 A PC-22), presentada i aprovada per la direcció
facultativa de les obres.
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Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.PRIMER.- APROVAR l’acta de preus contradictoris (de PC-01 A PC-22)
corresponent a les obres del projecte de la millora de l’accessibilitat a l’escola
Pilar Mestres, escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural de la Roca del
Vallès, finançades pel FEOSL.
9. Aprovació certificació número 2 de SERXAR, SAU, obres del FEOSL,
projecte de millora de l'accessibilitat a la
la Roca
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
VISTA la certificació número 2, a nom de l’empresa SERXAR, SAU, amb NIF A59161158, corresponent a les obres incloses en el Projecte de millora de l’accessibilitat
a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural, realitzades el
mes de setembre de 2010 per import de 122.909,93 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.62202, Millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la
Biblioteca i el Centre Cultural, inclosa en el Pressupost per al 2010.
VIST l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 2, a nom de l’empresa SERXAR, SAU, amb NIF
A-59161158, corresponent a les obres incloses en el Projecte de millora de
l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, l’escola bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural,
realitzades el mes de setembre de 2010 per import de 122.909,93 euros.
SEGON-.
SEGON 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
19:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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