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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 1 de març de 2012. NÚMERO 2012/4. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 1 de març de 2012, essent les 18:00 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il�lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els 
tinents d’alcalde,  Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, 
Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol 
Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i Fortuny i la regidora Sra. 
Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors convidats 
expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao, i l’interventor Sr. Antoni Lopez Alonso 
 
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 SERVEIS CENTRALS 
 
1.- Aprovació acta dia 16 de febrer de 2012 
 
2.- Resolució recurs especial en matèria de contractació interpsoat per 
ASEJA contra el Plecs de clàusules de la licitació del contracte per 
serveis de manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades 
del municipi. 
 
Servei d’Intervenció 
 
3.- Acord sobre la transferència del pagament de factures 
corresponents al mes de febrer de 2012 de la concessió dels centres 
d'atenció a la gent gran i del servei d'ajuda a domicili a favor a les 
treballadores adscrites als centres de La Roca del Vallès 
 
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 54.231,93 €, 
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 145/2012. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
5.- Exp 1/12 a nom  per les obres de construcció d'un garatge adosat al 
solar del carrer Quaranta PIns, 19. 
 
6.- Aprovar la certificació mensual número 1 de les obres d'execució de 
l'escola bressol La Torreta 
 
7.- Aprovar la certificació mensual número 2 de les obres d'execució de 
l'escola bressol La Torreta 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
8.- Aprovació Preus Públics Casal Estiu per a l'any 2012 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1.- Aprovació acta dia 16 de febrer de 2012 
 
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 16 de febrer de 2012, 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.- Resolució recurs especial en matèria de contractació interpsoat per 
ASEJA contra el Plecs de clàusules de la licitació del contracte per serveis 
de manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades del 
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 14/02/12 a les 19.02 via fax, l’Asociación española de 
empresas de parques y jardines (ASEJA) va anunciar la interposició del recurs 
especial en matèria de contractació.  
 
Vist que en data 21/02/12 amb NRGE 1037/12 (correu certificat de data 
16/02/12) ha tingut entrada la interposició del recurs especial en matèria de 
contractació contra la clàusula 12 del plec de clàusules administratives 
particulars reguladores del contracte de serveis de manteniment, conservació i 
neteja de les zones enjardinades del municipi de la Roca del Vallès, per 
entendre’l no ajustat a la legislació aplicable.  
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Vist que es va remetre en data 23/02/12 amb NRGS 554/12 a l’ òrgan 
administratiu de recursos contractuals de Catalunya, però que la 
documentació ha estat retornada atès que la Generalitat ha justificat que tot i 
que l’òrgan està constituït per llei, encara no està dotat pressupostàriament i 
per tant no exerceix encara les seves funcions.  
 
Atenent aquesta circumstància, i segons la Disposició Transitòria setena del 
Real Decret Legislatiu 3/11, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb la DT 2a de la Llei 
34/10, de 5 d’agost, de modificació de les Lleis 30/07, 31/07 i 29/98, i l’article 37 
de la Llei 30/07 de contractes del sector públic, en la seva redacció existent 
abans de la modificació per la Llei 34/10, correspon a l’òrgan de contractació 
corresponent d’aquest Ajuntament la resolució del recurs interposat.  
 
Atenent el procediment a seguir per la resolució del recurs especial en matèria 
de contractació establert en els articles 40 i ss del RDL 3/11. 
 
Vist l’informe emès per secretaria en data 24 de febrer de 2012, part del qual 
diu en la seva literalitat:  
 
“ .../... Vist l’article 44 del RDL 3/11 el qual preveu que el termini per interposar el 
recurs és el de 15 dies hàbils des del moment en que es posa a disposició del 
licitadors els plecs.  
 
Atenent que els plecs es van publicar en el perfil de contractant en data 
27/01/12, en el DOUE el dia 28/01/12, en el BOE el dia 04/02/12 i en el BOP en 
data 16/02/12.  
 
Per aquests motius, i atenent el previst en l’article 47 del RDL 3/11, vist que el 
recurs ha estat interposat en data 16/02/12, fora del termini de 15 dies hàbils, es 
proposa a la Junta de Govern Local segons la resolució d’alcaldia 760/11 de 
data 30 de juny de 2011 com òrgan competent per resoldre el recurs que 
s’inadmeti a tràmit per extemporani.” 
 
Per tot això,  PROPOSO: 
 
PRIMER.- INADMETRE a tràmit el recurs especial en matèria de contractació 
interposat en data 21/02/12 amb NRGE 1037/12 (correu certificat de data 
16/02/12), atenent l’indicat en la part expositiva, i més concretament perquè 
ha estat presentat fora de termini legalment establert per l’article 44 del RDL 
3/11.  
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 

3.- Acord sobre la transferència del pagament de factures 
corresponents al mes de febrer de 2012 de la concessió dels centres 
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d'atenció a la gent gran i del servei d'ajuda a domicili a favor a les 
treballadores adscrites als centres de La Roca del Vallès 

 
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 petició formulada per la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, 
SL., amb CIF número B-61085041, sobre la petició d’endosar les factures 
corresponents al mes de desembre de 2011 a favor de les treballadores 
adscrites als serveis concessionats de La Roca del Vallès. 
 
Vist l’informe dels Serveis econòmics i de la Intervenció municipal, de 
data 28 de febrer de 2012, respecte a l’aprovació de l’acord sobre la 
transferència del pagament de factures corresponents al mes de 
desembre de 2011 de la concessió dels centres d’atenció a la gent gran 
i del servei d’ajuda a domicili a favor a les treballadores adscrites als 
centres de La Roca del Vallès. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 
de juny de 2011, número 760 a la Junta de Govern Local, 
 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la petició de la mercantil Grupo BB Servicios 
Diversos, SL., amb CIF número B-61085041, en comunicació per correu 
electrònic, de data 27 de febrer de 2012 i tramés al correu de Sanahuja 
Masgoret, Carme, Directora de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, 
d’endosar les factures corresponents al mes de desembre de 2011 a 
favor de les treballadores adscrites als centres de La Roca del Vallès, per 
l’import corresponent a la retribució neta del mes de febrer de 2012 i 
que s’identifiquen en el següent esquema: 
 

ID PERÍODE INICIALS NIF1 DESCRIPCIÓ IMPORT 

1 2012-02 RON 77292**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 415,13 € 

2 2012-02 PAR 52151**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 922,98 € 

3 2012-02 OPA 52277**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 980,38 € 

4 2012-02 MTA 37742**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 553,03 € 

5 2012-02 TSG 38502**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 455,04 € 

6 2012-02 CZO 77261**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 975,66 € 

7 2012-02 CMG 38399**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 1.079,79 € 

                                                 
1 Ocults per seguretat. Aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter 
personal. 
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8 2012-02 DSI 52145**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 1.562,71 € 

9 2012-02 MLM 47709**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 411,36 € 

10 2012-02 CH 48169**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 481,09 € 

11 2012-02 MAA 48249**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 778,02 € 

12 2012-02 HBT 48169**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 80,80 € 

13 2012-02 JEFH X0782**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 513,19 € 

14 2012-02 FGMC X1777**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 613,32 € 

15 2012-02 OJPL 49363**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 184,08 € 

16 2012-02 GAP 38105**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 373,27 € 

17 2012-02 MPT 52150**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 525,33 € 

18 2012-02 LALR X7456**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 157,92 € 

19 2012-02 GMT 37388**** Retribució líquida corresponent al període de l'01-02-2012 a 29-02-2012 1.572,54 € 

 -------------------- 

TOTAL 12.635,64 € 

 
SEGON.- AUTORITZAR el pagament de les factures presentades per la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., amb CIF número B-61085041, 
per la concessió de la gestió dels centres d’atenció a la gent gran i del 
servei d’ajuda a domicili del municipi de La Roca del Vallès –casal de la 
Roca centre, la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, corresponent al 
mes de desembre de 2011 i que queden identificades en el següent 
esquema: 
 

Número Data Concepte Import 

DIC1100012 31/12/2011 
Servei de gestió del Centre d’Atenció a la Gent Gran (Casal de La Roca, 
La Torreta i Santa Agnès) de La Roca del Vallès. Mes de desembre de 
2011 

12.842,42 euros. 

DIC1100066 31/12/2011 Servei d’ajuda a domicili i d’ajuda a neteja de domicili. Jornades laboral 5.899,11 euros. 
DIC1100107 31/12/2011 Abonament SAD social. Mes de desembre de 2011 -        936,90 euros. 

DIC1100096 31/12/2011 
Servei d’ajuda de neteja a domicili i d’ajuda a domicili. Jornades laborals 
i festives 

4.261,93 euros. 

DIC1100106 31/12/2011 Abonament copagament SAD lapad. Mes de desembre de 2011 -       609,82 euros. 
 -------------------------------- 
TOTAL 21.456,74 euros. 

 
TERCER.- SATISFER els primers 12.635,64 euros a favor de les treballadores 
adscrites als centres de La Roca del Vallès que queden identificades -i 
per l’import consignat- a l’apartat primer d’aquest informe tècnic. En 
relació a la resta, fins arribar als 21.456,74 euros, directament a la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., amb CIF número B-61085041. 
 
QUART.- TRASLLADAR còpia de l’acord al departament competent de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a la mercantil Grupo BB Servicios 
Diversos, SL., als efectes escaients. 
 
 

4.- Donar compte de la relació de factures d'import 54.231,93 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 145/2012. 
 



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 

 

 6 

Vista la resolució d’Alcaldia núm. 145/2012 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/01 per import de  54.231,93 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 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2011  prorrogat per a l’exercici 2012, 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 2011 
prorrogat per a l’exercici de 2012 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/2012/1, per un import 
de 54.231,93 euros.. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 47.541,12 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 6.690,81 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5.- Exp 1/12 per les obres de construcció d'un garatge adosat al solar 
del carrer Quaranta PIns, 19. 

 
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 sol�licitud de llicència d’obres majors de data 12 de gener de 2012 
amb número de Registre d’Entrada 155, formulada pel Sr. JOSÉ CHILLÓN 
QUILES, per a realitzar obres consistents en la construcció d’un garatge adossat 
al solar emplaçat del carrer dels Quaranta Pins, núm. 19, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 21 de febrer de 2012, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa 
urbanística reguladora. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, al Sr. JOSÉ CHILLÓN QUILES, per a 
realitzar obres consistents en la construcció d’un garatge adossat al solar 
emplaçat del carrer dels Quaranta Pins, núm. 19, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.- En compliment d’allò establert al Decret 89/2010 pel qual s’aprova el 
programa de gestió de residus de la construcció Catalunya (PROGROC i a 
l’ordenança municipal de runes, s’ha d’acreditar davant de l’ajuntament, 
haver signant amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus on ha de 
constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. A tal efecte s’ha de dipositar 
en aquest Ajuntament garantia econòmica de 150€. 
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Aquesta fiança serà retornada una vegada certificada l’obra i prèvia 
sol�licitud i presentació d’un certificat del gestor on consti el codi de gestor, el 
domicili de l’obra i la referència a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
TERCER..- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Pressupost projecte:               8.600 € 
 
Impost 3,80% =                       326,80 € 
Taxa                                     200,09 € 
 
TOTAL LLICÈNCIA=          526,89 € 
 
 
QUART.- Amb la finalitat de garantir la correcta reposició dels béns i serveis 
públics afectats s’ha de presentar en aquest Ajuntament una garantia 
econòmica de 1.830,63 euros, que serà retornada quan el tècnic responsable 
de l’obra certifiqui el final d’obres i es constati per part dels Serveis Tècnics 
Municipals la idoneïtat en la reposició dels béns i serveis públics que s’hagin vist 
afectats en l’execució de l’obra. 
 
 
CINQUÈ.- La llicència és favorable condicionada als següents punts: 

- Cal presentar designació del coordinador de seguretat en la fase 
d’execució de l’obra o justificació de la seva innecessarietat de 
conformitat amb allò establert al decret 1627,97 sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut laboral en les obres de construcció. 

- Cal justificar allò establert a l’article 100.6 (pendent de la coberta) i 100.2.3 (composició 
façanes) 

 
6.- Aprovar la certificació mensual número 1 de les obres d'execució de l'escola 
bressol 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. 
 
VISTA la certificació número 1 de les obres realitzades el mes de desembre de 
2011, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a nom 
de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un 
import de 57.742,25 euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08 321 62200 
Escola bressol La Torreta. 
 
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
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ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 1 de les obres realitzades el mes de 
desembre de 2011, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La 
Torreta, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-
08708521, per un import de 57.742,25 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 
 

7.- Aprovar la certificació mensual número 2 de les obres d'execució 
de l'escola bressol 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. 
 
 
VISTA la certificació número 2 de les obres realitzades el mes de gener de 2012, 
i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a nom de 
l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un import 
de 25.129,11 euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08 321 62200 
Escola bressol La Torreta. 
 
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
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ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 2 de les obres realitzades el mes de 
desembre de 2011, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La 
Torreta, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-
08708521, per un import de 25.129,11 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

8.- Aprovació Preus Públics Casal Estiu per a l'any 2012 
 
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 durant l’any 2012 es realitzaran els Casals d’Estiu pels quals es cobren 
uns preus públics, des de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones es proposa 
modificar els següents preus públics per a l’any 2012 corresponents a 
l’Ordenança Fiscal nº 25, incrementant-los com a màxim a l’equivalent a la 
variació de l’IPC (conjunt nacional), que és del 3,10%. Aquests preus es 
mantindran vigents per els anys posteriors si no hi ha cap modificació al 
respecte. 
 
Vist l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics 
per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la 
competència per modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord 
amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix 
preus públics  per  a la prestació de serveis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
Atès que per part dels diferents Departaments de l’Area de Serveis i Atenció a 
les Persones s’ha fet un estudi sobre el cost d’aquestes activitats, i han cregut 
oportú augmentar per a l’any 2012 l’import d’aquestes activitats. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament. 
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Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  la modificació dels imports dels nous preus públics del Servei 
de Joventut de l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus públics per a 
la prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, 
d’acord amb el detall següent: 
 
II.- SERVEIS DE JOVENTUT  
 
SERVEIS OFERTATS ALS TRES CASALS 
 
SERVEIS A CADA CASAL HORARI PREU per 

Setmana 
SERVEI ACOLLIDA De 8 a 9h 10,31 € 
SERVEI MENJADOR De 13 a 15h 41,24 € 
CASAL D’ESTIU MATÍ De 9 a 13h 40,21 € 
CASAL D’ESTIU TARDA De 15 a 17h 20,10 € 
CASAL D’ESTIU MATÍ I 
TARDA 

De 9 a 13h i 
de 15 a 17h 

60,31 € 

 
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà (el germà més gran no té 
bonificació, si que en té el 2n i següents) 
 
A efectes de bonificació es consideraran germans els infants provinents del CRAE de Santa 
Agnès i els infants en situació d’acollida, sempre que es justifiqui documentalment. 
 
PREUS ESPORÀDICS SERVEI ACOLLIDA I MENJADOR  
 
SERVEI ESPORÀDIC PREU 
SERVEI ACOLLIDA 3,61 € 
SERVEI MENJADOR 9,28 € 
 
MATINS MUSICALS  
 
SERVEIS  HORARI PREU per 

Setmana 
MATINS MUSICALS De 9 a 13h 67,02 € 
SERVEI MENJADOR De 13 a 15h 41,24 € 
CASAL D’ESTIU TARDA De 15 a 17h 20,10 € 
 
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà (el germà més gran no té 
bonificació, si que en té el 2n. i següents) 
 
A efectes de bonificació es consideraran germans els infants provinents del CRAE de Santa 
Agnès i els infants en situació d’acollida, sempre que es justifiqui documentalment. 
 
ENGLISH 4U 
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SERVEIS  HORARI PREU per 
Setmana 

ENGLISH 4U De 9 a 13h 72,17 € 
SERVEI MENJADOR De 13 a 15h 41,24 € 
CASAL D’ESTIU TARDA De 15 a 17h 20,10 € 
 
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà (el germà 
més gran no té bonificació, si que en té el 2n. i següents) 
 
A efectes de bonificació es consideraran germans els infants provinents del 
CRAE de Santa Agnès i els infants en situació d’acollida, sempre que es 
justifiqui documentalment. 
 

En el cas de baixa només s' efectuarà devolució de la totalitat de l' import de la 
inscripció fins 10 dies abans de l' inici de l' activitat. A partir d' aquest termini i fins 
començar l' activitat només es retornarà el 75% de l' import de la inscripció. Un 
cop començada l' activitat no es podrà fer cap devolució de l' import de la 
inscripció. 

 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals 
modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
TERCER.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com 
el text de les Ordenances modificades. 
 
QUART-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a 
l’Area d’Ensenyament d’aquest Ajuntament. 
 
 
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a la 
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent  del 
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre 
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels 
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent. 
 



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 

 

 13 

TEMA SOBREVINGUT 
 
 
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a la 
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent  del 
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre 
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels 
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent. 
 

9.- Resolució recurs especial en matèria de contractació interposat pel 
Gremi de Jardineria de Catalunya contra els plecs de clàusules de la 
licitació del contracte pel manteniment de les zones enjardinades del 
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 28/02/12 a les 11.49 via fax, el Sr. Santiago Caballero Gómez 
en representació del Gremi de Jardineria de Catalunya va anunciar la 
interposició del recurs especial en matèria de contractació contra els plecs de 
la licitació del contracte de manteniment, conservació i neteja de les zones 
enjardinades de la Roca del Vallès. Aquest escrit va tenir entrada per registre 
en data 29/02/2012 amb NRGE 1178/12 (correu certificat 28/02/12).  
 
Vist que en data 29/02/12 amb NRGE 1179/12 (correu certificat de data 
28/02/12) ha tingut entrada la interposició del recurs especial en matèria de 
contractació contra el preu de licitació dels plecs de la licitació del contracte 
de manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades de la Roca 
del Vallès per entendre’l no ajustat a la legislació aplicable.  
 
Segons la Disposició Transitòria setena del Real Decret Legislatiu 3/11, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, en relació amb la DT 2a de la Llei 34/10, de 5 d’agost, de modificació 
de les Lleis 30/07, 31/07 i 29/98, i l’article 37 de la Llei 30/07 de contractes del 
sector públic, en la seva redacció existent abans de la modificació per la Llei 
34/10, correspon a l’òrgan de contractació corresponent d’aquest Ajuntament 
la resolució del recurs interposat.  
 
Atenent el procediment a seguir per la resolució del recurs especial en matèria 
de contractació establert en els articles 40 i ss del RDL 3/11. 
 
Vist l’informe emès per secretaria en data 01/03/2012 part del qual diu en la 
seva literalitat:  
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“ Vist l’article 44 del RDL 3/11 el qual preveu que el termini per interposar el 
recurs és el de 15 dies hàbils des del moment en que es posa a disposició del 
licitadors els plecs.  
 
Atenent que els plecs es van publicar en el perfil de contractant en data 
27/01/12, en el DOUE el dia 28/01/12, en el BOE el dia 04/02/12 i en el BOP en 
data 16/02/12.  
 
Per aquests motius, i atenent el previst en l’article 47 del RDL 3/11, vist que el 
recurs ha estat interposar en data 28/02/12, fora del termini de 15 dies hàbils, es 
proposa a l’òrgan competent per resoldre el recurs que s’inadmeti a tràmit per 
extemporani.” 
 
Per tot això, i atenent la competència de la Junta de Govern Local segons la 
resolució d’alcaldia 760/11 de data 30 de juny de 2011.  
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- INADMETRE a tràmit el recurs especial en matèria de contractació 
interposat en data 29/02/12 amb NRGE 1179/12 (correu certificat 28/02/12), 
atenent l’indicat en la part expositiva, i més concretament perquè ha estat 
presentat fora del termini legalment establert per l’article 44 del RDL 3/11.  
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats.  
 

 
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 
 
 

Vist i plau   
La secretària.     L’alcalde 
 
 
 


