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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 5 de setembre de 2013. NÚMERO  2013/17. 
 
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 5 de setembre de 2013, 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. 
 
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 actes dies 18 de juliol i 1 d'agost de 2013 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 18 de juliol i l’extraordinària de data 1 d’agost 
de 2013, 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.- Aprovació per donar de baixa rebuts fallits relacionats per l'ORGT 
 
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 l’Organisme de Gestió Tributària-Diputació de Barcelona, Oficina de 
la Roca del Vallès, ens ha fet arribar unes relacions de valors corresponents a 
propostes de crèdits incobrables, d’acord amb el següent llistat: 
 

Número Motiu Import 
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Relació 
 

12010 Fallits inferiors a 100 euros 764,51 euros 
12018 Fallits inferiors a 100 euros per referència 202,51 euros 
12049 Fallits més de 500 euros persones físiques 5.654,74 euros 
12048 Fallits més de 500 euros persones físiques per referència 815,31 euros 
12058 Fallits entre 100 euros i 500 euros 4.535,38 euros 
13004 Fallits entre 100 euros i 500 euros per referència 2.122,45 euros 
12007 Fallits més de 500 euros persones jurídiques 2.103,85 euros 

13013 
Fallits més de 500 euros persones jurídiques per 
referència 

3.617,50 euros 

 --------------------- 
TOTALS 19.816,25 euros 
 
ATÈS que adjunt a les relacions de deutors remeses per l’Organisme de Gestió 
Tributària-Diputació de Barcelona dels que se’n desconeixen béns 
embargables o la insuficiència dels mateixos, consta la tramitació realitzada en 
relació a aquests rebuts. 
 
ATÈS que l’Organisme de Gestió Tributària-Diputació de Barcelona sol�licita que 
es prengui l’acord de donar de baixa aquests rebuts com a crèdits incobrables 
als efectes de la seva baixa en comptes, per haver resultat fallits els obligats al 
pagament, segons allò que disposa l’article 62 del Reial decret 939/2005, de 29 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació. 
 
ATÈS que queda demostrada la insolvència dels deutors, així com el 
desconeixement de possibles responsables solidaris o subsidiaris i s’han seguit 
els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es 
respecta el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans 
utilitzats per a la seva realització, així com el principi d’economia i eficàcia 
administrativa. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adoptació dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar donar de baixa com a crèdits incobrables per ésser rebuts 
fallits les relacions abans mencionades. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics, a la Tresoreria 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Organisme de Gestió 
Tributària-Diputació de Barcelona, als efectes escaients. 
 
 

3.- Donar compte de la relació de factures per import de 110.557,69 €, 
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 949/2013. 
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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. 
 
 
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. 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 2012  prorrogat per a l’exercici 2013, 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 2012 
prorrogat per a l’exercici de 2013 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 
de mesures per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 
2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. H/2013/7, per un import 
de 110.557,69 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 65.369,76 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  45.187,93 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 135.947,24 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 897/2013. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
ATES 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. 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 2012  prorrogat per a l’exercici 2013, 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 2012 
prorrogat per a l’exercici de 2013 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 
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de mesures per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 
2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/11, per un import 
de 135.947,24 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 62.621,67 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  73.325,57 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 
 

5.- Donar compte de la relació de factures d'import 97.076,71 € aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 987/2013. 
 

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
ATES 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. 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 2013, 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 2013 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 de mesures per a la 
modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/11, per un import 
de 97.076,71 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 60.515,35 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    36.561,36 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 
 
 

6.- Conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament per a 
la cooperació supramunicipal 

 
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 té la voluntat d’adherir-se al 
Conveni de cooperació supramunicipal amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
Atès que l’acord té per objecte potenciar l’establiment de mecanismes de 
cooperació i de treball en xarxa, per a fomentar el desenvolupament 
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econòmic i social a la comarca, l’equilibri territorial i la millora de l’eficiència en 
la prestació de serveis des d’un àmbit supramunicipal. 
 
Atès que la finalitat del conveni és la configuració d’una eina per a garantir i 
millorar la qualitat de la prestació dels serveis supramunicipals d’acord amb els 
principis d’interdependència, col�laboració i cooperació interadministrativa.  
 
Vist que, per a articular el compromís anterior, les parts implicades estimen 
convenient formalitzar un conveni que reculli les obligacions i actuacions a 
realitzar. 
 
Atenent l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local que 
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 
l’Administració local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos 
en les Lleis, i que poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o 
convenis administratius que se subscriguin. 
 
Atès el que disposa l’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals estableix que “pel conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.” 
 
Atenent els articles 304 del ROAS i següents que regulen el caràcter, la 
normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, 
l’incompliment i  l’extinció dels convenis. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental en data 4 de juliol de 2013.  
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- ADHERIR-SE al conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, per a la cooperació supramunicipal, i que copiat literal 
queda: 
 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE LA 

ROCA DEL VALLÈS PER A LA COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor José Orive Vélez, pesident del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
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I de l’altra, el senyor Rafael Ros i Penedo, alcalde de la Roca del Vallès, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Maria Dolors Melero Guirao. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de 
setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’Alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acta, d’acord 
amb l’article 2 del Reial decret 1174/1987, de 28 de setembre, que regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 

EXPOSEN 
 

1. Que l’article 142 de la Constitució Espanyola estableix que les hisendes locals 
hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la 
llei atribueix a les corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de 
tributs propis i de la participació en els tributs de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. 

 
2. Que l’article 2.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text Refós de la Llei reguladora de les hisendes local, en endavant 
TRLRHL, estableix que la hisenda de les entitats locals està constituïda, entre 
d’altres, per les participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitat 
autònomes. 

 
3. Que l’article 39.2 del TRLRHL preveu que les entitats locals participen en els 

tributs propis de les comunitat autònomes en la forma i quantia que determinin 
les lleis dels seu parlaments respectius.  

 
4. Que l’article 218 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix que els governs locals tenen 
autonomia pressupostària i de despesa en l’aplicació de llurs recursos, incloent-
hi les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d’altres 
Administracions públiques, dels quals poden disposar lliurement en l’exercici de 
llurs competències. 

 
5. Que l’article 219 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que la Generalitat ha d’establir un 
fons de cooperació local destinat als governs locals. El fons, de caràcter 
incondicionat, s’ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la 
Generalitat i s’ha de regular per mitjà d’una llei del Parlament. Addicionalment, 
la Generalitat pot establir programes de col�laboració financera específica per 
a matèries concretes. 
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6. Que l’article 195 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, estableix pel que 
fa a les finances locals, que la Generalitat ha de regular les finances dels ens 
locals de Catalunya en el  marc del que estableix la legislació bàsica de l’Estat 
i que el finançament dels ens locals ha de tenir en compte les característiques 
específiques de l’organització territorial de Catalunya que resulten de l’exercici 
que fa el Parlament de les potestats legislatives reconegudes per l’Estatut 
d’autonomia i que es concreten en aquesta Llei.  

 
7. Que l’article 196 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de `regim local de Catalunya estableix que 
d’acord amb el que disposa l’article 195.1, la legislació sobre finances locals de 
Catalunya ha de regular, entre d’altres, els criteris de distribució dels ingressos 
dels ens locals consistents en participacions en ingressos de la Generalitat i en 
subvencions incondicionades. 

 
8. Que l’article 197 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, preveu que 
correspon a la Generalitat, d’acord amb l’article 48 de l’Estatut d’autonomia: 

a. Crear el Fons de cooperació local de Catalunya. 
b. Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el 

que determina la legislació reguladora de les finances locals. 
9. Que l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2012, en relació amb el Fons de cooperació 
local de Catalunya, estableix la dotació i els criteris per al seu repartiment. Així 
mateix, cal tenir en compte les resolucions anual de distribució entre els ens 
locals de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 
integrada en aquest fons.  

 
La convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya del 25 de 
novembre de 2012 i la consegüent dissolució de la Cambra han fet impossible la 
presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
a l’any 2013 dins els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de gener 
de 2013. Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 33 del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre i l’article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitat autònomes, modificada per la Llei orgànica 3/2009, 
de 18 de desembre, el primer dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica 
dels pressupostos de l’exercici anterior.  
 
10. Que l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya poden subscriure 
convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès comú. 

 
D’acord amb això exposat i per tal de potenciar l’establiment de mecanismes de 
cooperació i de treball en xarxa, per a fonamentar el desenvolupament econòmic i 
social a la comarca, l’equilibri territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de 
serveis des d’un àmbit supramunicipal, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant 
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l’AJUNTAMENT, expressen la voluntat d’establir aquest conveni que subjecten en els 
següents 

 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
El conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental té per objecte 
esdevenir un instrument de suport als municipis per a l’establiment de mecanismes de 
cooperació i de treball en xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social 
a la comarca, l’equilibri territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis i 
polítiques supramunicipals. 

 
Segon. Finalitat 
 
La finalitat d’aquest conveni és la configuració d’una eina per a garantir i millorar la 
qualitat de la prestació dels serveis supramunicipals d’acord amb els principis 
d’interdependència, col�laboració i cooperació interadministrativa. 
 
Tercer. Acords general de caràcter programàtic 
 

1. Mitjançant aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a treballar 
l’impuls de polítiques que afavoreixin el sistema de treball en xarxa i que 
permetin garantir l’equilibri territorial mitjançant la prestació de serveis 
supramunicipals. Formen part d’aquestes polítiques i serveis, els següents: 

a. Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest servei té per 
objecte prestar una atenció conjunta a les famílies amb problemes de 
pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges i garantir una 
unitat d’actuació i de resposta als problemes que plantegen els 
ciutadans, així com facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i 
de mediació en l’àmbit hipotecari. 

 
b. Polítiques públiques de turisme. Mitjançant l’elaboració, la concertació, 

l’execució i el finançament d’aquestes polítiques es pretén concretar 
polítiques de col�laboració pública-pública i pública-privada per posar 
en valor tot el potencial del nostre territori i generar desenvolupament 
econòmic que ajudi a generar riquesa a la comarca. 

 
c. Consell Consultiu de la Gent Gran. Mitjançant aquest òrgan es garanteix 

la participació del col�lectiu de la gent gran, a través de les entitats i 
associacions en què hi participen, amb la finalitat de millorar-ne el 
benestar integral del col�lectiu.  

 
d. Programa d’educació viària. Aquest programa té per objecte el foment 

de conductes cíviques i responsables dels alumnes en matèria 
d’educació viària. 

 
e. Polítiques d’impuls d’eficiència energètica i suport a la contractació 

d’energia elèctrica. Aquestes polítiques tenen per objecte la 
cooperació amb els ens locals per a millorar l’eficiència en l’ús de 
l’energia i donar suport al procés de contractació en el marc del 
mercat liberalitzat d’energia elèctrica.  
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f. Suport a les agrupacions de defensa forestal. Aquesta acció té per 
objecte la cooperació amb els ens locals per donar suport en matèria 
de prevenció d’incendis forestals a les agrupacions de defensa forestal 
(ADF) de la comarca. 

 
g. Suport als serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) i assistència 

tècnica i assessorament en TIC. Aquest servei té per objecte cooperar 
amb els ens locals mitjançant l’assessorament tècnic per a la millora de 
la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les 
tecnologies de la informació i comunicació.  

 
h. L’anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i 

solidaritat internacional, campanyes d’emergència i altres activitats 
relacionades. 

 
i. Arxiu comarcal. L’arxiu comarcal té per objecte del manteniment, la 

conservació i la difusió del patrimoni documental de la comarca, per tal 
d’aconseguir que l’arxiu sigui una font primària i primordial d’informació 
per a preservar la memòria històrica. 

  
j. Xarxa transició educació treball (TET). Aquesta xarxa té per objecte 

facilitar una transició de qualitat entre els estudis i les primeres 
ocupacions a les persones joves. Les funcions d’aquesta xarxa són les 
següents: 

1. Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals 
del territori, per tal d’aconseguir la universalitat de 
l’acompanyament al llarg del procés de transició entre 
l’educació i les primeres ocupacions. 

 
2. Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense 

excloure altres persones amb més oportunitats. 
 

3. Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la 
pràctica professional dels participants. 

 
4. Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves 

com element facilitador de la inserció en el món laboral.  
 

5. Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats 
de les empreses i les competències del jovent. 

 
6. Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva 

responsabilitat en la millora de la convivència i de la cohesió 
social. 

 
7. Donar suport als tècnics i les tècniques que assessoren els i les 

joves de la comarca per a facilitar-los aquest procés de 
transició, a través del treball en Xarxa i propiciant l’intercanvi 
d’experiències.  

 
k. Dinamització del clúster de l’hàbitat al Vallès Oriental. L’objectiu és 

fomentar la competitivitat de les empreses, a través de la cerca de 
fórmules que permetin a curt i mitjà termini generar oportunitats de 
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negoci (projectes col�laboratius i individuals d’empreses), cohesió entre 
empresaris del sector, networking efectiu, generació de contactes i 
cooperació entre empreses i formació.  

 
l. Dinamització i coordinació de la xarxa Lismivo. Aquesta xarxa té per 

objecte impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat 
mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen.  

 
2. Mitjançant aquest conveni, l’AJUNTAMENT es compromet a fer una previsió 

d’accions possibles a desenvolupar i a col�laborar en l’execució dels serveis i les 
polítiques públiques supramunicipals del CONSELL COMARCAL. 

 
Quart. Preu i pagament 
 

1. Per a desenvolupar els objectius i assoliment de la finalitat d’aquest conveni, 
l’AJUNTAMENT aporta al CONSELL COMARCAL per a l’any 2013 l’import de 
quatre mil cent disset euros amb trenta-un cèntims (4.117,31€). 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de 

l’apartat anterior abans del 15 de maig de 2013. 
 

3. El CONSELL COMARCAL  iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 
amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per raó dels conceptes que preveu aquesta clàusula. 

 
Cinquè. Abast 
 
Els compromisos que preveu aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat 
o de les competències de les parts concertants i s’estableixen sens perjudici d’altres 
relacions convencionals formalitzades, quan s’escaigui, al marge d’aquest conveni. 
 
Sisè. Vigència 
 

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013, sens 
perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i els instruments 
específics d’aplicació o desplegament que s’estableixin.  

 
2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada 

d’un any mitjançant acord exprés de les parts.  
 
Setè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents:  

a) L’acord entre les parts 
 
b) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT, EL CONSELL 

COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis 
que se li hagin originat com a conseqüència d’això. 

 
c) El compliment del període de vigència. 
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d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 
qualsevol de les parts. 

 
Vuitè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest 
conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col�laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 
SEGON.- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la 
cooperació supramunicipal”. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
QUART.- Autoritzar, per la quantia de quatre mil cent disset amb trenta-un 
cèntims (4.117,31€) la despesa que per a aquest Ajuntament representa el 
conveni referenciat.  
 
CINQUÈ.- Ordenar el pagament anterior en el moment que el pressupost 
municipal  per a l’exercici 2013 estigui aprovat.  
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació, tant àmpliament com a 
dret sigui possible, per a l’execució d’aquest acord. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 

7.- Aprovació bases i convocatòria per  la provisió interina per substitució 
d'un/a tènic/a llicenciat en dret 

 
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 en data 22 de juliol de 2013, el funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament Robert Roca Parés, està en situació administrativa de serveis 
especials per incorporació a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
Atès que es necessari que els treballs que portava aquest funcionari es 
seguissin desenvolupant, per evitar que es produís una disfunció o col�lapse de 
tasques, es considera adient procedir a la convocatòria, per màxima urgència, 
d’una persona amb les aptituds necessàries que pogués ocupar interinament 
la plaça i continuar la feina. 
 
L’article 10.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa que són funcionaris 
interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, 
són nomenats com a tals per al desenvolupament de funcions pròpies de 
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funcionaris de carrera quan, entre d’altres motius, s’hagi de produir la 
substitució transitòria dels titulars d’una plaça. 
 
L’apartat segon d’aquest article preveu que la selecció de funcionaris interins 
s’haurà de realitzar mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas 
els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
L’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic regula els principis rectors de 
l’accés als llocs de treball de l’Administració Pública, establint-se com a tals els 
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 
L’article 125.1 preveu que el personal interí ha de ser seleccionat mitjançant 
convocatòria pública que garanteixi els principis constitucionals anteriors. 
 
L’article 291.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el personal 
interí serà seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de 
concurs, llevat dels casos de màxima urgència. 
 
Atès el que estableix l’art. 23, 1 i 2 de la llei 17/12 de 27 de desembre de 
Pressupuestos Generales del Estado : 
 
“1.- A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público 
delimitado en el artículo anterior, a la incorporación de nuevo personal 
 
Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo 1 
de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el 
apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores i 
administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo de 
10 por ciento. 
 
F. A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico, la 
gestión y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos. 
 
2.- Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal 
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de 
funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarias o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.” 
 
En el cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la 
contractació de personal s’han de publicar al BOP i al DOGC, i se n’ha de 
donar coneixement al Ple en la primera sessió que tingui. 
 
Atès que l’aprovació d’aquestes es una atribució delegada per l’alcaldia a la 
Junta de Govern Local, segons resolució núm. 760/11. 
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Considerant urgent i necessària la seva aprovació de conformitat amb l’article 
21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
 
 
RESOLC: 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la selecció, en règim interí, d’un/a 
tècnic/a llicenciat en dret. 
 
Segon.- Convocar el corresponent procés selectiu, en la forma i terminis 
que assenyalen les bases elaborades a l’efecte. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

8.- Aprovació conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l'AMPA 
IES La Roca i l'Ajuntament de La Roca per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució  
988/2011, de data 7 de setembre de 2011, va adoptar l’acord que a 
continuació es transcriu: 
“Atès que el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de 
la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament i el conveni entre el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la delegació de competències quant a la 
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i l’Associació de Mares i Pares de l’Institut la Roca tenen voluntat de 
col�laborar per facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes 
d’educació secundària obligatòria residents al municipi de la Roca del Vallès a 
l’Institut la Roca, per al curs 2013-2014 
 
Atès que l’Ajuntament de La Roca suportarà una part del cost d’aquest servei i 
tenint en compte que existeix consignació pressupostària per aquest 
concepte. 
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
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locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
Vista la notificació del Decret de Gerència 624/2013 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de 31 de juliol de 2013, presentat a aquest Ajuntament en data 
7 d’agost de 2013 i NRE 4972, respecte l’aprovació del contingut i la signatura 
del citat conveni i que s’adjunta en l’expedient. 
 
Atès que l’Ajuntament de La Roca suportarà una part del cost d’aquest servei 
assumint  l’obligació d’abonar al CCVO la quantitat de 8.000 €. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
Vist l’informe de la Tècnica d’Ensenyament de data 3 de setembre de 2013. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga Conveni entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’AMPA de l’IES La Roca i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori dels alumnes de secundària obligatòria residents al terme 
municipal de La Roca del Vallès a l’Institut de La Roca per al curs 2013-2014. 
  
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a 
l’AMPA DE L’IES La Roca.  
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
dret sigui possible per a l’execució d’aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal per fer la reserva 
de crèdit de 8.000 euros a càrrec de la partida 08-324-48005 per al curs 2013-
14.  
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9.- Aprovació Convocatòria concessió beques serveis socials per a activitats 
extraescolars 

 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
Atès a les Bases reguladores per a la concessió de beques d’activitats 
extraescolars de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, aprovada en Junta de 
Govern de data 1 d’agost de 2013. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud d’ajuts i beques socials per a aquelles famílies del municipi amb 
dificultats econòmiques per a les activitats extraescolars. 
 
Els ajuts i beques van adreçats als alumnes d’educació infantil 2n. Cicle, 
primària i secundària empadronats en el municipi i que es trobin en una 
especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
En tot el no previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament d’ajuts i beques 
socials per a activitats extraescolars, per al curs escolar 2013-2014. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut i de beca que 
anirà a càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents: 

 

Ajuts serveis socials 
07-233-48002 Ajuts Serveis 

Socials 
4.500,00 € 
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TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds de beques i ajuts 
de transport, de llibres i material escolar (educació infantil) i d’escola bressol 
del 16 al 30 de setembre de 2013. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
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 
 
 
 


