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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 2 de febrer de 2012. NÚMERO  2012/2. 
 
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, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 2 de febrer de 2012, essent les 18:10 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 López Alonso. 
 
 
Havent excusat la seva absència el Sr. Jordi Fortí Gurgui. 
 
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 19 de gener de 2012 
 
2.- Donar compte de la relació de factures d'import 288.163,89 € 
aprovada per resolució alcaldia amb el núm 1465/2011. 
 
3.- Donar compte de la relació de factures d'import 143.160,65 €, 
aprovada per resolució alcaldia amb el núm 1461/2011. 
 
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 35.424,15 €, per 
aprovar per resolució alcaldia amb el núm 1469/2011. 
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5.- Acord sobre la transferència del pagament de factures 
corresponents al mes de novembre 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 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
6.- Aprovar la certificació mensual d'obra número 10 i l'informe tècnic de 
la liquidació definitiva de les obres de reforma de la casa consistorial: 
sala de plens i noves dependències de la policia local 
 
7.- Aprovar la certificació mensual d'obra número 10 i liquidació a nom 
d'UTE PROMOCONSTRUCCIONES FRANCISCO GABRIEL SL -  ELECTRICITAT 
BOQUET SL per les obres de reforma del centre cívic de Santa Agnès 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 19 de gener 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 19 de gener 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. Donar compte de la relació de factures d'import 288.163,89 € 
aprovada per resolució alcaldia amb el núm 1465/2011. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1465/11per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2011/27 per import de 288.163,89  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. 
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ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2011,   correspon a l’Alcalde autoritzar , entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2011 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/2011/27, per un import 
de 288.163,89  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 146.827,75 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 141.336,14 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. 
 
 

3. Donar compte de la relació de factures d'import 143.160,65 €, aprovada per 
resolució alcaldia amb el núm 1461/2011. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1461/11per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2011/28 per import de 143.160,65 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 
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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,   correspon a l’Alcalde autoritzar , entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2011 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/2011/28, per un import 
de 143.160,65  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 140.548,40 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 2.612,25 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 
 

4. Donar compte de la relació de factures d'import 35.424,15 €, per aprovar 
per resolució alcaldia amb el núm 1469/2011. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1469/11per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2011/29 per import de 35.424,15 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 



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 

 

 5 

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,   correspon a l’Alcalde autoritzar , entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2011 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/2011/29, per un import 
de 35.424,15  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 35.424,15 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització 
 

5. Acord sobre la transferència del pagament de factures corresponents al mes 
de novembre 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 

 
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 novembre 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 30 
de gener de 2012, respecte a l’aprovació de l’acord sobre la transferència del 
pagament de factures corresponents al mes de novembre de 2011 de la 
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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, de data 17 de gener de 2012 (Registre d’entrada 
número 000301, de data 18 de gener de 2012) d’endosar les factures 
corresponents al mes de novembre 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 gener de 2012 i que s’identifiquen en el següent 
esquema: 
 

ID PERÍODE INICIALS NIF1 DESCRIPCIÓ IMPORT 

1 2012-01 RON 772926*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 328,44 € 

2 2012-01 PAR 521512*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 747,06 € 

3 2012-01 OPA 522774*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 820,99 € 

4 2012-01 MTA 377423*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 486,96 € 

5 2012-01 TSG 385025*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 462,13 € 

6 2012-01 CZO 772615*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 821,19 € 

7 2012-01 CMG 383992*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 949,31 € 

8 2012-01 DSI 521450*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 669,26 € 

9 2012-01 MLM 477090*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 353,74 € 

10 2012-01 CH 481690*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 399,43 € 

11 2012-01 MAA 482497*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 744,39 € 

12 2012-01 HBT 481692*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 319,30 € 

13 2012-01 JEFH X07820*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 525,00 € 

14 2012-01 FGMC X17773*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 930,54 € 

15 2012-01 OJPL 493631*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 202,08 € 

16 2012-01 GAP 381052*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 594,14 € 

17 2012-01 MPT 521508*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 525,33 € 

18 2012-01 LALR X74566*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 253,71 € 

19 2012-01 GMT 373888*** Retribució líquida corresponent al període de l'01-01-2012 a 31-01-2012 1.816,77 € 

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

TOTAL 11.949, 77 € 

 
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 

                                                 
1 Amagats per seguretat. Aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de carácter personal. 
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Agnès de Malanyanes-, corresponent al mes de novembre de 2011 i que 
queden identificades en el següent esquema: 
 

Número Data Concepte Import 

NOV1100071 30/11/2011 
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 novembre de 2011 

12.842,42 euros. 

NOV1100074 30/11/2011 Servei d’ajuda de neteja a domicili i de domicili. Jornades laborals i festives 4.623,23 euros. 
NOV1100085 30/11/2011 Abonament SAD lapad. Mes de novembre de 2011 -        830,46 euros. 
NOV1100086 30/11/2011 Servei d’ajuda a domicili i neteja a domicili. Jornades laborals 6.210,96 euros. 
NOV1100117 30/11/2011 Abonament co-pagament usuaris SAD social. Mes de novembre de 2011 -     1.028,69 euros. 
 ---------------------------- 
TOTAL 21.817,46 euros. 

 
TERCER.- SATISFER els primers 11.949,77 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 21.817,46 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. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

6. Aprovar la certificació mensual d'obra número 10 i l'informe tècnic de la 
liquidació definitiva de les obres de reforma de la casa consistorial: sala de 
plens i noves dependències de la policia local 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTA la certificació número 10 i l’informe tècnic de la liquidació definitiva de 
les obres realitzades el mes de novembre de 2011, i referides al Projecte de 
reforma de la Casa Consistorial: dependències de la Policia Local i Sala de 
Plens, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF B-08639700, per un 
import de 36.154,64 euros. 
 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 01.920.62201– 
Condicionament d’edificis municipals. 
 
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.  
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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 10 i l’informe tècnic de la liquidació 
definitiva de les obres realitzades el mes de novembre de 2011, i referides al 
Projecte de reforma de la Casa Consistorial: dependències de la Policia Local i 
Sala de Plens, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF B-
08639700, per un import de 36.154,64 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 

7. Aprovar la certificació mensual d'obra número 10 i liquidació a nom d'UTE 
PROMOCONSTRUCCIONES FRANCISCO GABRIEL SL -  
ELECTRICITAT BOQUET SL per les obres de reforma del centre cívic de 
Santa Agnès 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTA la certificació número 10 i liquidació, a nom de l’empresa UTE PROMO-
CONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF U-
65420283, corresponent a les obres realitzades del mes de novembre de 2011, i 
referides a l’obra d’ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malanyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 211,88 euros. 
 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació 
pressupostària, 05.330.63200, de condicionament del Centre Cívic Santa 
Agnès, inclosa en el Pressupost per al 2011.  
 
ATÈS l’informe dels Serveis Tècnics Municipals informant-ne 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 10 i liquidació, a nom de l’empresa UTE 
PROMO-CONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb 
CIF U-65420283, corresponent a les obres realitzades del mes de novembre de 
2011, i referides a l’obra d’ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès 
de Malanyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 211,88 euros. 
  
SEGON-. Comunicar aquest 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 19:00, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

           Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


