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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL DIA EL DIA EL DIA EL DIA 9 de setembre de 20099 de setembre de 20099 de setembre de 20099 de setembre de 2009. NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO  2009/19 2009/19 2009/19 2009/19....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 

A la Roca del Vallès, el dia 9 de setembre de 2009, essent les 20:25 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí 
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata. Assisteixen la regidora Sra. 
Marta Pujol i Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva 
condició de regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi 
la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
 
 
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Aprovació acta dia 23 de juliol de 2009. 
 
2.- Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs-oposició de la 
plaça de Tècnic/a Mig de Serveis Personals. 
 
3.- Contracte de subministrament pel sistema de rènting a quatre anys, d'un 
vehicle amb dotació policial, per a la Policia local. 
 
4.- Contractació del servei de manteniment i conservació de les zones 
enjardinades del municipi. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
5.- Aprovació de nous preus públics per activitats esportives temporada d’hivern 
2009-2010. 
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6.- Donar compte de la relació de factures d'import 516.429,92 €, aprovat per 
resolució Alcaldia amb el núm 873/2009. 
 
7.- Ratificació de l'aprovació de la certificació d'obres núm. 1 i liquidació a nom 
de l'empresa AMSA, corresponent a les obres realitzades finançades amb el FEIL, 
d'urbanització del camí de circumval·lació de l’església de Santa Agnès de 
Malanyanes. 
 
8.- Donar compte de la Relació  d'Alcaldia factura AMSA d'import 143.840 €, 
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 933/09.  
 
 
9.- Donar compte de la relació de factures d'import 342.235,37 €, aprovada per 
Resolució d'Alcaldia amb el núm 938/09. 
 
10.- Donar compte de la relació de factures núm 22/2009, d'import 49.997,13 
€, aprovada per Resolució d'Alcadlia amb el núm 939/09. 
 
11.- Donar compte de la Relació de factures núm 23/2009, d'import 50.317,05 
€ aprovada per Resolució d'Alcaldia amb el núm 960/09. 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
 
12.- Llicència d'obres 58/07 a l'INCASOL per la construcció de 60 habitatges 
protegits, 1 local sense ús definit i 140 places d'aparcament. 
 
13.- Exp. Obres 06/09 a nom de Fundació Privada Vallès Oriental per a obres de 
reforma del Centre Ocupacional Xavier Quincoces. 
 
14.- Modificació Llicència obres 20/06 a nom de Construccions Clascà S.L.  
 
15.- Modificació de la llicència 60/07 a nom de Cristina Pérez Aguado 
 
16.- Aprovació projecte executiu 31/08 a nom de Enric Bacardit Oliveras 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
 
17.- Ratificació resolució núm. 961/09, d’acceptar l'ajut de 15.399 concedit per 
la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals per a l'oferta didàctica dirigida 
a centres d'ensenyament La Roca de Les Orenetes : Patrimoni de la Humanitat. 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
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ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Aprovació acta dia 23 de juliol de 2009.Aprovació acta dia 23 de juliol de 2009.Aprovació acta dia 23 de juliol de 2009.Aprovació acta dia 23 de juliol de 2009.    
    
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 23 de juliol de 2009, 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 dels assistents, 
amb l’abstenció de la Sra. Montserrat Ametller Viñamata, atès que aquesta és la 
primera junta de govern en la qual actua com a membre. 
    

2.2.2.2. Aprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concursAprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concursAprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concursAprovació de les bases i convocatòria pel sistema de concurs----oposició de oposició de oposició de oposició de 
la plaça de Tècnic/a Mig de Serveis Personals.la plaça de Tècnic/a Mig de Serveis Personals.la plaça de Tècnic/a Mig de Serveis Personals.la plaça de Tècnic/a Mig de Serveis Personals.    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 24 d’abril de 2009, acordà aprovar la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament corresponent 
a l’any 2009. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2009, s’aprovà l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2009. 
 
Entre les places vacants que han de ser objecte de provisió figura dins del 
personal laboral la de Tècnic/a Mig de Serveis Personals, del grup A2. 
 
Vist el que disposa l’art. 55.2 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic en el que s’estableix els principis constitucionals de igualtat, 
mèrits i capacitat. 
 
Vistes les bases generals que regiran els processos selectius de personal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, aprovades per la Junta de Govern en sessió 
de data 13 de març de 2008. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència de la junta de govern local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, 
mitjançant decret de data 6 de juliol de 2008. 
 
Considerant necessari la seva aprovació. 
 
Es proposa a la junta de govern l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.- APROVAR les bases especifiques reguladores de les proves selectives per 
a la provisió d’una plaça de Tècnic/a mig de serveis personals, descrita en la 
part expositiva del present acord. 
 
Segon.- CONVOCAR el corresponent procés selectiu, mitjançant concurs 
oposició lliure per a la provisió esmentada. 
 
Tercer.-  PUBLICAR les bases i anunciar la convocatòria al BOP, taulell d’anuncis, 
al web municipal i anuncis extractats d’aquesta al DOGC i BOE. 
    

3.3.3.3. Contracte de subministrament pel sistema de Contracte de subministrament pel sistema de Contracte de subministrament pel sistema de Contracte de subministrament pel sistema de rèntingrèntingrèntingrènting a quatre anys, d'un  a quatre anys, d'un  a quatre anys, d'un  a quatre anys, d'un 
vehicle amb dotació policial, per a la Policia local.vehicle amb dotació policial, per a la Policia local.vehicle amb dotació policial, per a la Policia local.vehicle amb dotació policial, per a 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. 
 
Per informe del Sergent Cap de la Policia Local de data 13 d’agost de 2009 es 
va assenyalar i informar que, donat l’estat dels vehicles que en l’actualitat fa 
servir la Policia Local per desenvolupar la seva tasca, així com l’increment en el 
número i quantia de les reparacions en el darrer any, es creu  necessari  
formalitzar  un contracte de rènting pel subministrament de 1 vehicle policial, 
tipus tot terreny de 5 places, tracció quatre rodes amb reductora, sense kit de 
detinguts incorporat.  
 
El vehicle s’adscriurà al servei de Policia Local de La Roca del Vallès i es destinarà 
al servei de patrulla especialitzat en accés al medi rural, seguretat ciutadana, 
assistència a d’altres vehicles i trasllat de persones no detingudes. 
 
S’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules econòmico-administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, que estableixen les condicions que han 
de regir per la licitació, adjudicació i execució del contracte d’arrendament en 
la modalitat de rènting del vehicle policial.  El procediment proposat és el 
procediment obert, tramitació ordinària.  
 
El preu del contracte referenciat ascendeix a la quantitat de 68.956,80 euros i 
9.548,64 euros d’IVA. La durada s’estableix en 48 mensualitats, sense 
possibilitat de pròrroga tàcita o expressa. 
 
Per la Intervenció es realitza la retenció de crèdit corresponent, així com la 
fiscalització prèvia, segons la qual existeix crèdit suficient a la partida 
pressupostària 03 222 204 “Rènting vehicle policial”, de l’exercici 2009.  
 
Atès que, de conformitat amb el pressupost municipal vigent els recursos 
ordinaris estan fixats en la quantia de 9.996.512,29 euros i, per tant, la 
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contractació que s’està tramitant no supera el deu per cent d’aquest import – 
999.651,23 euros-. 
 
Atès que, en data 14 d’agost d’enguany es va emetre Informe de Secretaria-
Intervenció relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan 
competent per a aprovar i adjudicar el contracte i l’existència de crèdit adequat 
i suficient –efectuant-se, així mateix, l’oportuna retenció de crèdit-. 
 
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient 
administratiu, i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 
segona i l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 
 
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, 
mitjançant Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDSACORDSACORDSACORDS: 
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació 
ordinària i diversos criteris d’adjudicació, per a l’arrendament en la modalitat de 
rènting d’un (1) vehicle policial, tipus tot terreny, per a l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès, i convocar la corresponent licitació. 

 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de 
Prescripcions tècniques que regiran la contractació d’aquest subministrament.  

 
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- Autoritzar, per la quantia màxima de 68.956,80 euros més 9.548,64 
euros corresponents al 16% d’IVA, la despesa que per a aquest Ajuntament 
representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 03 222 204 
“Rènting vehicle policial” de l’estat de despeses del Pressupost municipal 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009.  
 
Així mateix, per als exercicis posteriors, l’Ajuntament de la Roca del Vallès queda 
obligat a dotar la partida  amb crèdit adequat i suficient per fer front a la 
despesa derivada d’aquest expedient. Per aquest motiu, l’adjudicació quedarà 
sotmesa a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient en els exercicis 
posteriors. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- Publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el perfil del contractant perquè en el termini de quinze dies 
naturals els interessats puguin presentar les proposicions que considerin 
pertinents. 
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Cinquè.Cinquè.Cinquè.Cinquè.----    Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Servei 
corresponent. 
    
    

4.4.4.4. Contractació del servei de manteniment i conservació de les zones Contractació del servei de manteniment i conservació de les zones Contractació del servei de manteniment i conservació de les zones Contractació del servei de manteniment i conservació de les zones 
enjardinades del municipi.enjardinades del municipi.enjardinades del municipi.enjardinades del municipi.    

 
Abans d’iniciar l’examen del present punt de l’ordre del dia, per la presidència 
se suspèn la sessió durant deu minuts, reiniciant-me aquesta a les 21 hores i 15 
minuts, essent presents la totalitat dels membres relacionats en 
l’encapçalament, a excepció del regidor Sr. Fortí que ha excusat la seva 
assistència, comunicant que ha d’absentar-se de la sessió. 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
En data 25 de maig de 2009 finalitzà el contracte pel servei de conservació i 
manteniment integral de les zones enjardinades del municipi, resultant 
necessari iniciar l’expedient per a una nova contractació. 
 
Segons informe de 21 de juliol de 2009 de l’Enginyer de serveis un cop expirat 
el temps contractual s’ha  de manifestar que els mitjans humans de gestió 
directa del servei de jardineria municipal s’han reduït respecte al referenciat als 
informes justificatius de la gestió indirecta  del servei de dates 31 d’octubre de 
2002 i 30 de gener de 2007, mentre que la superfície objecte dels treballs ha 
passat de 116.010 m2 (any 2002) a 623.824 m2 (any 2007) ascendint a 
l’actualitat a 888.303 m2 un cop es realitzin les últimes incorporacions previstes 
de nous espais urbanitzats. Per aquests fets cal licitar de nou el contracte de 
jardineria i per aquests motius s’han redactat els plecs que s’annexen. 
 
L’import màxim fixat per la present contractació és de 177.577,59 euros, per 
una durada d’un any, sense possibilitat de pròrroga, essent doncs el valor 
estimat del contracte. 
 
Consta a l'expedient informe de  secretaria general i de la intervenció ambdós 
de data 27 de juliol de 2009, respecte de l'adequació dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars elaborats d’acord amb els plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic així com respecte de la previsió d'existència de crèdit adequat i suficient 
a la partida 06 432 22715 “Jardinería Municipal” en els pressuposts municipals  
per l’exercici 2009. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que 
estableix la Disposició Addicional Segona i als articles 10, 93, 96, 122, 126 i 
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concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector 
públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, 
mitjançant Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- INICIAR l'expedient de contractació del servei de conservació i 
manteniment de les zones enjardinades del municipi de la Roca del Vallès, per 
un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 
177.577,59 euros, IVA no inclòs, i un any de durada. 
  
Segon.Segon.Segon.Segon.---- APROVAR el plec de condicions econòmico-administratives i les 
tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat 
anterior, tramitació urgent i procediment obert. 
  
Tercer.Tercer.Tercer.Tercer.---- ATENDRE la despesa de fins a 177.577,59 euros, IVA exclòs, a càrrec de 
la partida   06 432 22715 “Jardinería Municipal”del pressupost municipal per 
l’any 2009. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.---- CONVOCAR licitació, per procediment obert, tramitació urgent, per a 
l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als 
efectes un termini de 8 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data 
de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a 
la presentació de proposicions. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació podrà acordar el que estimi 
convenient. 
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

5.5.5.5. Aprovació de nous preus públics per activitats esportives temporada Aprovació de nous preus públics per activitats esportives temporada Aprovació de nous preus públics per activitats esportives temporada Aprovació de nous preus públics per activitats esportives temporada 
d'hivern 2009d'hivern 2009d'hivern 2009d'hivern 2009----2010.2010.2010.2010.    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
Atesa la demanda de la concessionària IGE SPORT, basada en la demanda dels 
usuaris, de’incloure noves activitats complementàries que comporten la creació 
d’una sèrie de preus públics per donar cobertura a la prestació de nous serveis.  
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VistVistVistVist    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. 
 
AtèsAtèsAtèsAtès l’informe del Departament de Serveis i Atenció a les Persones. 
    
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposPer tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposPer tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposPer tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern a a la Junta de Govern a a la Junta de Govern a a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS:l’adopció dels següents ACORDS:l’adopció dels següents ACORDS:l’adopció dels següents ACORDS:    
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Crear uns nous imports de l’apartat VI “Activitats aquàtiques piscina 
municipal i lloguer d’altres instal·lacions esportives” de l’article 4 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: 
    
VI.- ACTIVITATS AQUÀTIQUES PISCINA MUNICIPAL I LLOGUER D’ALTRES 
INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES 
 

CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU CONCEPTE PREU     2009200920092009    
ACTIVITATS COMPLEMEACTIVITATS COMPLEMEACTIVITATS COMPLEMEACTIVITATS COMPLEMENTÀRIESNTÀRIESNTÀRIESNTÀRIES            

AbonatsAbonatsAbonatsAbonats      
Aeròbic infantil (preu mensual) 25,50 € 
Spinning (preu 10 sessions) 29,95 € 
Pilates (preu per sessió) 31,50 € 
Resta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuarisResta d'usuaris      
Aeròbic infantil (preu mensual) 38,50 € 
Spinning (preu 10 sessions) 42,00 € 
Pilates (preu per sessió) 36,00 € 

    
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior 
acord provisional 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 
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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.TERCER.TERCER.TERCER.----    Publicar l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió.        
    
QUART.QUART.QUART.QUART.----    Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública.    
 
QUINTQUINTQUINTQUINT----....Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics 
d’aquest Ajuntament. 
    

6.6.6.6. Donar cDonar cDonar cDonar compte de la relació de factures d'import 516.429,92 ompte de la relació de factures d'import 516.429,92 ompte de la relació de factures d'import 516.429,92 ompte de la relació de factures d'import 516.429,92 €, aprovat , aprovat , aprovat , aprovat 
per resolució Alcaldia amb el núm 873/2009.per resolució Alcaldia amb el núm 873/2009.per resolució Alcaldia amb el núm 873/2009.per resolució Alcaldia amb el núm 873/2009.    

    
 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 797/09 per la que s’aprova la relació de 
factures número F2009/15 per import 202.079,18 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 20.a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2009 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 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 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 les relacions de factures presentades amb el núm.f72009/19. 
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RESOL: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures per import de 516.429,92  euros. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
 

7.7.7.7. Ratificació de l'aprovació de la certificació d'obres núm. 1 i liquidació a Ratificació de l'aprovació de la certificació d'obres núm. 1 i liquidació a Ratificació de l'aprovació de la certificació d'obres núm. 1 i liquidació a Ratificació de l'aprovació de la certificació d'obres núm. 1 i liquidació a 
nom de l'empresa AMSA, corresponent a les obres realitzades finançades nom de l'empresa AMSA, corresponent a les obres realitzades finançades nom de l'empresa AMSA, corresponent a les obres realitzades finançades nom de l'empresa AMSA, corresponent a les obres realitzades finançades 
amb el FEIL, d'urbanització del caamb el FEIL, d'urbanització del caamb el FEIL, d'urbanització del caamb el FEIL, d'urbanització del camí de circumvalmí de circumvalmí de circumvalmí de circumval·lació de l'església de lació de l'església de lació de l'església de lació de l'església de 
Santa Agnès de MalanyanesSanta Agnès de MalanyanesSanta Agnès de MalanyanesSanta Agnès de Malanyanes....    

 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la ratificació de la resolució d’Alcaldia 
de la certificació i liquidació a nom de l’empresa AMSA, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant resolució de 3 d’agost 
de 2009, en relació a l’aprovació i ordenació del pagament de la certificació 
número 1 i liquidació, a nom de l’empresa AMSA, AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, ha 
adoptat l’acord que a continuació es transcriu literalment: 
 
“Vista la certificació d’obres número 1 i liquidació emesa pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a nom de l’empresa AMSA, AGUSTÍ Y 
MASOLIVER, SA, corresponent a les obres realitzades al mes de juliol pel 
projecte, finançat amb el FEIL, d’urbanització del camí de circumval·lació de 
l’església de Santa Agnès de Malanyanes. 
 
Vista la relació de factures 20/2009, per import de 143.840,00 euros que inclou 
únicament la factura expedida amb data 30 de juliol de 2009 per la empresa 
AMSA, AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA. amb NIF A-17000993 pels treballs detallats a 
la certificació primera i liquidació d’obres . 
 
Vist l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la present 
certificació. 
 
Atès 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’aprovació de la certificacions de obra es competència de la Junta de 
Govern com a òrgan de contractació en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia número 382/2007 
de data 6 de juliol. 
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 9.5 del Reial decret-llei 
9/2008, de 28 de novembre, que regula les especialitats de contractació de les 
obres incloses en el Fons Especial de l’Estat per la dinamització de la economia 
“els ajuntaments tindran la obligació d’abonar als contractistes el preu de les 
obres dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions 
d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització parcial o 
total del contracte” 
 
Vista la urgència d’aprovar i ordenar el pagament de la factura 
0409/0067corresponent als treballs relacionats a la certificació d’obra i 
liquidació, emesa amb data 30 de juliol de 2009, abans de que finalitzin els 30 
dies senyalats a l’article 9.5 del Reial Decret- Llei 9/2008. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves 
atribucions, DISPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres número 1 i liquidació emesa pels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a nom de l’empresa AMSA, 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, corresponent a les obres realitzades al mes de juliol 
pel projecte, finançat amb el FEIL, d’urbanització del camí de circumval·lació de 
l’església de Santa Agnès de Malanyanes. 
 
SEGON-. Aprovar la relació de factures número 20 per import de 143.840,00 
euros. 
 
TERCER –Ordenar el pagament immediat de la factura  
 
QUART – Ratificar l’acord adoptat en el primer punt en la propera la Junta de 
Govern Local. 
 
QUINT.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per 
a la seva comptabilització.  
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sotmetre l’acord adoptat per resolució d’Alcaldia de 3 d’agost de 
2009, en relació a l’aprovació i ordenació del pagament de la certificació número 
1 i liquidació, a nom de l’empresa AMSA, AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, a ratificació 
per la Junta de Govern Local. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal. 
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8.8.8.8. Donar compte de la Relació  d'Alcaldia factura AMSA d'import 143.840 Donar compte de la Relació  d'Alcaldia factura AMSA d'import 143.840 Donar compte de la Relació  d'Alcaldia factura AMSA d'import 143.840 Donar compte de la Relació  d'Alcaldia factura AMSA d'import 143.840 
€, ap, ap, ap, aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 933/09. rovada per Resolució Alcaldia amb el núm 933/09. rovada per Resolució Alcaldia amb el núm 933/09. rovada per Resolució Alcaldia amb el núm 933/09.     

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 933/09 per la que s’aprova la relació de 
factures número F2009/20 per import 143.840 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 20.a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2009 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 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 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 les relacions de factures a nom d’ AMSA amb el núm.F2009/20. 
   
RESOL: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures per import de  143.840,00 euros. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
    

9.9.9.9. Donar compte de la relació de factures d'import 342.235,37 Donar compte de la relació de factures d'import 342.235,37 Donar compte de la relació de factures d'import 342.235,37 Donar compte de la relació de factures d'import 342.235,37 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
perperperper Resolució d'Alcaldi Resolució d'Alcaldi Resolució d'Alcaldi Resolució d'Alcaldia amb el núm 938/09.a amb el núm 938/09.a amb el núm 938/09.a amb el núm 938/09.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 938/09 per la que s’aprova la relació de 
factures número F2009/21 per import 342.235,37 euros, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal diu: 
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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 20.a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2009 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 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 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 les relacions de factures presentades amb el núm F72009/21. 
 
RESOL: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures per import de  342.235,37 euros. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
    

10.10.10.10. Donar compte de la relació de factures núm 22/2009, d'import Donar compte de la relació de factures núm 22/2009, d'import Donar compte de la relació de factures núm 22/2009, d'import Donar compte de la relació de factures núm 22/2009, d'import 
49.997,13 49.997,13 49.997,13 49.997,13 €, , , , aprovada per Resolució d'Alcadlia amb el núm 939/09.aprovada per Resolució d'Alcadlia amb el núm 939/09.aprovada per Resolució d'Alcadlia amb el núm 939/09.aprovada per Resolució d'Alcadlia amb el núm 939/09.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 939/09 per la que s’aprova la relació de 
factures número F2009/22 per import 49.997,13 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 
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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 20.a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2009 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 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 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 les relacions de factures presentades a nom de LIMASA MEDITERRANEA 
SA, amb el núm.F/2009/22. 
 
VIST l’informe d’ Intervenció, cal assenyalar que s’ha produït la despesa. Si la 
administració, al·legant l’absència de procediment no pagués la factura, es 
produiria un clar enriquiment injust de la administració contrari a la doctrina  
del Tribunal Suprem ( sentències 11/5/89; 13/7/84; 20/10/87; 11/2/91 i 
19/11/92 ). 
   
RESOL: 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures per import de 49.997,13 euros. 
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
    

11.11.11.11. Donar compte de la Relació de factures núm 23/2009, d'import Donar compte de la Relació de factures núm 23/2009, d'import Donar compte de la Relació de factures núm 23/2009, d'import Donar compte de la Relació de factures núm 23/2009, d'import 
50.317,05 50.317,05 50.317,05 50.317,05 € a a a aprovada per Resolució d'Alcaldia amb el núm 960/09.provada per Resolució d'Alcaldia amb el núm 960/09.provada per Resolució d'Alcaldia amb el núm 960/09.provada per Resolució d'Alcaldia amb el núm 960/09.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 960/09 per la que s’aprova la relació de 
factures número F2009/23 per import 50.317,05 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 20.a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2009 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 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 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 les relacions de factures presentades amb el núm.f/2009/23. 
 
 
  RESOL: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de factures per import de  50.317,05 euros. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització. 
    
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENTÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT    
    

12.12.12.12. Llicència d'obres 58/07 a l'INCASOL per la construcció de 60 habitatges Llicència d'obres 58/07 a l'INCASOL per la construcció de 60 habitatges Llicència d'obres 58/07 a l'INCASOL per la construcció de 60 habitatges Llicència d'obres 58/07 a l'INCASOL per la construcció de 60 habitatges 
protegits, 1 local sense ús definit i 140 places d'aparcament.protegits, 1 local sense ús definit i 140 places d'aparcament.protegits, 1 local sense ús definit i 140 places d'aparcament.protegits, 1 local sense ús definit i 140 places d'aparcament.    

 
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 instància presentada en data 29 d’octubre 2007 amb NRGE 9768 per 
part de l’INCASOL, per la que sol·licita llicència d’obra (EXPEDIENT OBRA 
MAJOR 58/07) per a realitzar obres consistents en CONSTRUCCIÓ DE 60 
HABITATGES, 1 LOCAL I 140 PLACES D’APARCAMENT en la finca 15.2 del Pla 
Parcial del sector SPR-4 Pla de les Hortes. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i els articles 
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme. 
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Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels 
articles 75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist el Conveni signat en data 10 d’abril de 2006 entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 03 d’agost de 2009 per l’Arquitecta 
municipal, atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es 
sol·licita és conforme a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 02 de setembre 
de 2009 en relació a l’atorgament de la llicència d’obres, extracte del qual diu 
en la seva literalitat:  
 
“ .../... Atès que el sector SPR-4 disposa dels serveis urbanístics bàsics definits en 
l’article 27.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'urbanisme.  
 
Vist el Conveni signat en data 10 d’abril de 2006 entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Atès que el conveni mencionat estableix en la seva clàusula segona, que la finca 
que cedeix a l’INCASOL a títol de permuta s’ha de cedir lliures de càrregues i 
gravàmens, totalment urbanitzades i amb els serveis d’aigua, clavegueram i 
escomesa de baixa tensió a peu de parcel·la. 
 
Per aquest motiu no correspon exigir a l’INCASOL cap garantia per l’execució 
de les obres d’urbanització perquè li correspon a l’Ajuntament.  
 
Per altra banda informar també que en virtut de la clàusula setena no correspon 
a l’INCASOL el pagament de cap tribut en concepte de la construcció de 
l’edifici i tampoc el dipòsit de cap garantia per reposició dels elements 
urbanístics. Aquesta clàusula diu en la seva literalitat:  
 

“ L’Ajuntament de la Roca del Vallès assumirà el pagament de tots els impostos i 
taxes municipals que gravin la transmissió dels solars a l’Institut Català del  Sòl, la 
construcció de les edificacions, l’obtenció de llicències, l’exercici d’activitats, així 
com de qualsevol altre tribut local que pogués generar-se fins a la plena 
disponibilitat dels habitatges i locals per part dels seus usuaris, sempre i quan 
l’activitat estigui relacionada amb l’objecte del conveni. No s’exigirà a l’Institut 
Català del Sòl cap garantia especial per la reposició dels elements urbanístics que 
poguessin resultar afectats per la construcció dels habitatges, però sí que respondrà 
dels desperfectes que com a conseqüència de les obres d’edificació es puguin 
generar en els serveis d’urbanització.” 

 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

S’ha de tenir en compte que s’està tramitant la llicència ambiental de 
l’aparcament per a 140 vehicles, expedient d’activitats 7/08. Per aquest motiu 
s’ha de condicionar l’executivitat de la llicència d’obres de construcció a 
l’atorgament de la llicència ambiental.  
 
Atès que manca per la urbanització del sector la zona verda, i per aquest motiu 
no es pot considerar en la seva totalitat com a solar la finca objecte de llicència, 
s’ha de posar com a condició que el promotor no podrà utilitzar l’edificació fins 
l’acabament de les obres d’urbanització que atorguin als terrenys la condició de 
solars. .../...” 
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, 
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 
06 de juliol de 2007, 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. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, a l’INCASOL per a realitzar obres 
consistents en la CONSTRUCCIÓ DE 60 HABITATGES, 1 LOCAL I 140 PLACES 
D’APARCAMENTS en la finca 15.2 del Pla Parcial del sector SPR-4 Pla de les 
Hortes. 
 
SEGON.- Acreditar davant de l’Ajuntament, en compliment d’allò establert en el 
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en 
el Decret 161/2001 de modificació de l’anterior i a l’Ordenança Municipal de 
Gestió de runes i terres, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació de residus que garanteixi la correcta destinació d’aquests, separats 
per tipus. Ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.  
 
A tal efecte, abans de l’inici de l’obra, s’ha de dipositar a la Tresoreria Municipal 
una garantia econòmica per un import de 19.951,52 €.  
 
TERCER.-  Condicions de llicència: 
 
a) En l’actualitat està en tràmit la llicència d’activitat de l’aparcament 07/08. La 
llicència no serà executiva fins que no s’atorgui la corresponent llicència 
d’activitats.  
 
Caldrà adaptar el projecte d’obres del que resulti de la tramitació de l’expedient 
d’activitat de l’aparcament. 
 
b) Abans de l’inici de les obres cal aportar el document d’acceptació de residus 
pel gestor autoritzat (D 201/94 i D 161/2001). 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

 
c) Abans de l’inici de les obres cal aportar assumeix de l’arquitecte tècnic.  
 
d) L’INCASOL s’ha de comprometre a no utilitzar l’edificació fins l’acabament 
de les obres d’urbanització que atorguin als terrenys la condició de solars. 
 
 

13.13.13.13. Exp. Obres 06/09 a nom de Fundació Privada Exp. Obres 06/09 a nom de Fundació Privada Exp. Obres 06/09 a nom de Fundació Privada Exp. Obres 06/09 a nom de Fundació Privada VallèsVallèsVallèsVallès Oriental per a obres  Oriental per a obres  Oriental per a obres  Oriental per a obres 
de reforma del Centre Ocupacional XavierQuincoces.de reforma del Centre Ocupacional XavierQuincoces.de reforma del Centre Ocupacional XavierQuincoces.de reforma del Centre Ocupacional XavierQuincoces.    

 
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 instància presentada en data 24 d’abril de 2009 núm. de reg. ent. 2439, 
per la Fundació Privada Vallès Oriental, per la que sol·licita llicència d’obra 
(EXPEDIENT OBRA MAJOR 06/09) per a realitzar obres consistents en reforma 
parcial del centre ocupacional Xavier Quincoces  situat a la Crta Vallderiolf s/n., 
dins d’aquest terme municipal.  
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i els articles 
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme. 
 
Resultant que s’ha donat compliment als tràmits procedimentals establerts pels 
articles 75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 20 de juliol de 2009 per l’Arquitecta 
municipal,. 
 
Atès que l’acte d’edificació i ús del sòl, l’autorització del qual es sol·licita és 
conforme a la vigent normativa urbanística reguladora.  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, 
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 
06 de juliol de 2007, 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, a  la Fundació Privada Vallès Oriental, 
llicència d’obra (EXPEDIENT OBRA MAJOR 06/09) per a realitzar obres 
consistents en reforma parcial del centre ocupacional Xavier Quincoces  situat a 
la Crta Vallderiolf s/n.. 
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SEGON.- Acreditar davant de l’Ajuntament, en compliment d’allò establert en el 
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en 
el Decret 161/2001 de modificació de l’anterior i a l’Ordenança Municipal de 
Gestió de runes i terres, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació de residus que garanteixi la correcta destinació d’aquests, separats 
per tipus. Ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.  
 
A tal efecte, abans de l’inici de l’obra, s’ha de dipositar a la Tresoreria Municipal 
una garantia econòmica per un import de 436,57 €. 
 
TERCER.- APROVAR la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 

� Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal 
número 3) 

� Pressupost projecte 167.529,39 € 
� Impost 3,04 € 
 
� TOTAL= 5.092,89 TOTAL= 5.092,89 TOTAL= 5.092,89 TOTAL= 5.092,89 €    

 
� Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  

Taxa Llicència Art. 6 Epígraf 3r Punt 1.4)        194,07 € 

ICIO + TAXESICIO + TAXESICIO + TAXESICIO + TAXES    

ICIO 5.092,89 €
TAXES 194,07 €

TOTAL 5286,96 €
 
 
QUART:  Condicions de llicència 
 
-Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el document d’acceptació de residus 
pel gestor autoritzat (D 201/94 i D 161/2001) i presentar un segon exemplar 
complet del projecte tècnic visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
-Aquesta llicència resta condicionada a l’obtenció de la corresponent llicència 
ambiental i/o control inicial de caràcter mediambiental, sense el qual no es pot 
començar a exercir l'activitat per a la qual s'ha obtingut la llicència ambiental 
corresponent. 
 

14.14.14.14. Modificació Llicència obres 20/06 a nom de Construccions Clascà S.L. Modificació Llicència obres 20/06 a nom de Construccions Clascà S.L. Modificació Llicència obres 20/06 a nom de Construccions Clascà S.L. Modificació Llicència obres 20/06 a nom de Construccions Clascà S.L.     
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
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Vista la sol·licitud de data 04-06-09 número de registre d’entrada 4666/09, 
formulada per  Construccions Clascà S.L., per modificació de la llicència d’obres 
20/06 consistents en canvis a la distribució de la planta soterrada i sotacoberta, 
de l’edifici del Ptge Nou 6-9, dins d’aquest terme municipal. 
 

Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l’expedient en 
data 14/05/08 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es 
sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Resultant que s'han complert 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. 
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, 
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 de data 
06 de juliol de 2007, 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.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la modificació de la llicència d’obres 20/06 consistents en 
canvis a la distribució de la planta soterrada i sotacoberta, de l’edifici del Ptge 
Nou 6-9 dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 
    
Ordenança fiscal nº 6 epígraf 3er. 1.1 Ordenança fiscal nº 6 epígraf 3er. 1.1 Ordenança fiscal nº 6 epígraf 3er. 1.1 Ordenança fiscal nº 6 epígraf 3er. 1.1     
 

Taxa Llicència =        1.052,15 €   
 

Total a liquidar =       1.052,15 € 

 

    
15.15.15.15. Modificació de la llicència 60/07 a nom de Cristina Pérez AguadoModificació de la llicència 60/07 a nom de Cristina Pérez AguadoModificació de la llicència 60/07 a nom de Cristina Pérez AguadoModificació de la llicència 60/07 a nom de Cristina Pérez Aguado    

 
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 data 18/06/09 número de registre d’entrada 5212/09, 
formulada per Cristina Pérez Aguado, per a la modificació de la llicència d’obres 
60/07 consistent en canvis de distribució en la planta soterrani preexistent de 
l’habitatge del número 8 del C/ Vallès, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
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Juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a 
l’expedient en data 30/07/09 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels 
quals es sol·licita, són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
 
Resultant que s’han complert 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 d'Urbanisme; es proposa a la Junta de  Govern l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la modificació de la llicència d’obres 60/07 formulada per 
Cristina Pérez Aguado, consistent en canvis en la distribució de la planta 
soterrani preexistent de l’habitatge del número 8 del C/ Vallès,  dins d’aquest 
terme municipal. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- AprovarAprovarAprovarAprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents: 
 

   soterrani 

Superfície      102,90 m
2
 

Coeficient            0,08 

Mòdul     1.940,48 €/m
2
 

Obra parcial 

Pressupost  16.173,71 € 

 Subtotal 16.173,71 € 

Impost 3,04%       491,68 € 

Taxa llicència       310,50 €   
 

Total        802,18 € 

 

    
16.16.16.16. Aprovació projecte executiu 31/08 a nom de Enric Bacardit OliverasAprovació projecte executiu 31/08 a nom de Enric Bacardit OliverasAprovació projecte executiu 31/08 a nom de Enric Bacardit OliverasAprovació projecte executiu 31/08 a nom de Enric Bacardit Oliveras    

 
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 l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 11 de desembre 
de 2008, on condicionava la llicència d’obres núm. 31/08, incoada pel Sr. Enric 
Bacardit Oliveras, per les obres de reforma de la planta segona de l’edifici del C/ 
Granada 33, dins d’aquest terme municipal,  a la presentació del Projecte 
Executiu. 
 
Vista la instància presentada en data 24/07/09 reg. ent. 6289/09 pel Sr. Enric 
Bacardit Oliveras  on presenta el projecte executiu i el certificat del tècnic 
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redactor indicant que el projecte executiu no modifica els parametres 
urbanístics del bàsic.  
 
Vist l’informe de l’Arquitecta Municipal en el que es fa constar que el Projecte 
Executiu s’ajusta al Projecte Bàsic i a la llicència concedida; es proposa a la Junta 
de Govern  l’adopció del següent acord: 
 
“Únic.- ConstatarConstatarConstatarConstatar que el Projecte Executiu és conforme amb el Projecte Bàsic 
aprovat per la Junta de Govern Local en data 11 de desembre de 2008, i 
autoritzar l’inici de les obres.” 
    
    
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
    

17.17.17.17. Ratificació resolució núm. 961/09, d'acceptar l'ajut de 15.399 concedit Ratificació resolució núm. 961/09, d'acceptar l'ajut de 15.399 concedit Ratificació resolució núm. 961/09, d'acceptar l'ajut de 15.399 concedit Ratificació resolució núm. 961/09, d'acceptar l'ajut de 15.399 concedit 
per la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals per a l'ofertper la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals per a l'ofertper la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals per a l'ofertper la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals per a l'oferta a a a 
didàctica dirigida a centres d'ensenyament La Roca de Les Orenetes : didàctica dirigida a centres d'ensenyament La Roca de Les Orenetes : didàctica dirigida a centres d'ensenyament La Roca de Les Orenetes : didàctica dirigida a centres d'ensenyament La Roca de Les Orenetes : 
Patrimoni de la Humanitat.Patrimoni de la Humanitat.Patrimoni de la Humanitat.Patrimoni de la Humanitat.    

 
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  
961/2009, de data 19 d’agost de 2009, va adoptar l’acord que a continuació es 
transcriu: 
 
“En data 10 d'agost de 2009, i amb el número de registre 6679, va tenir 
entrada en les dependències d'aquesta corporació una comunicació de la 
Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals, mitjançant la qual es notificava 
l'Ordre per la qual es concedeixen ajudes per a projectes de conservació, 
protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial corresponents a l'any 
2009.  
 
En virtut d'aquesta Ordre, s’acorda atorgar a l'Ajuntament de la Roca del Vallès 
la quantitat de 15.399,00 € per a l’Oferta didàctica dirigida a centres 
d'ensenyament La Roca de les Orenetes: Patrimoni de la Humanitat.  
 
La base quarta apartat 4 de la Resolució de 23 de desembre de 2008, de la 
Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals, estableix que els beneficiaris als 
quals els sigui concedida l’ajut es comprometen a acceptar-la per escrit dintre 
del termini de deu dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió.  
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Atès que la competència per a l’acceptació de subvencions d’import inferior a 
60.101,21 € és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de Govern, 
per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que l'Alcaldia-Presidència, en ús de les seves atribucions,  
 
RESOL:  
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut de 15.399 € concedit per la Direcció General de Belles 
Arts i Béns Culturals per a l’Oferta didàctica dirigida a centres d'ensenyament La 
Roca de les Orenetes: Patrimoni de la Humanitat.  
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció municipal.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Belles Arts i Béns 
Culturals del Ministeri de Cultura.  
 
QUART.- Ratificar aquesta resolució en la següent Junta de Govern Local que se 
celebri.” 
 
Atès allò que disposa el quart acord de la Resolució d’Alcaldia. 
 
Atès que la competència per a l’acceptació de subvencions d’import inferior a 
60.101,21 Euros és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de 
Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia 961/2009 de 
data 19 d’agost de 2009. 
    
    
ASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTSASSUMPTES SOBREVINGUTS    
    
     9. Ratificació del caràcter urgent dels temes següents:     9. Ratificació del caràcter urgent dels temes següents:     9. Ratificació del caràcter urgent dels temes següents:     9. Ratificació del caràcter urgent dels temes següents:    
    
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 dels 
assumptes sobrevinguts, que dessota es diran per quan hi ha assumptes 
relacionats que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària, 
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restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació del 
respectiu caràcter urgent.        
    
    

18.18.18.18. Sobrevingut.Sobrevingut.Sobrevingut.Sobrevingut.---- Ratificació del conveni de col Ratificació del conveni de col Ratificació del conveni de col Ratificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament laboració entre l'Ajuntament laboració entre l'Ajuntament laboració entre l'Ajuntament 
de la Roca del Vallès i l'empresa Value Retail pel finançament de de la Roca del Vallès i l'empresa Value Retail pel finançament de de la Roca del Vallès i l'empresa Value Retail pel finançament de de la Roca del Vallès i l'empresa Value Retail pel finançament de 
projprojprojprojectes i activitats que tinguin lloc durant la festa major del municipi ectes i activitats que tinguin lloc durant la festa major del municipi ectes i activitats que tinguin lloc durant la festa major del municipi ectes i activitats que tinguin lloc durant la festa major del municipi 
de la Roca del Vallès.de la Roca del Vallès.de la Roca del Vallès.de la Roca del Vallès.    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la ratificació del conveni de 
l’Ajuntament amb l’empresa Value Retail, els Srs. assistents per unanimitat 
l’aproven. 
    
Vista la resolució núm. 987/09 de data 7 de setembre de 2009, per la qual 
s’accepta l’aportació econòmica en concepte de finançament del “conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Retail 
Management Spain, SL; pel finançament de projectes i activitats de caràcter 
social i cultural que tinguin lloc durant la Festa Major del municipi de la Roca 
del Vallès” entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Retail 
Management Spain. 
 
Atès que l’aprovació dels convenis és una atribució de la Junta de Govern, es 
proposa a la Junta de Govern Local:  
 
Primer i únicPrimer i únicPrimer i únicPrimer i únic.- Ratificar la resolució número 987/09, la qual, textualment, diu:  
 
“Vist que l’Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa i dóna suport a diversos 
projectes socials, culturals i esportius al municipi de la Roca del Vallès. 
 
Atès que l’empresa Value Retail Management Spain, SL està desenvolupant en 
el mateix municipi una activitat comercial al centre “La Roca Village”, i entre les 
seves voluntats, hi ha la de participar en el desenvolupament de la vida social, 
comercial i esportiva del municipi, motiu pel qual es considera interessant 
poder col·laborar econòmicament en projectes i activitats de caire social, 
comercial i esportiu que es desenvolupin a la Roca del Vallès. 
 
Vist que amb motiu de la Festa Major, l’empresa Value Retail Management 
Spain, SL vol contribuir d’una forma especial en els projectes i activitats socials i 
culturals de la Roca del Vallès i, en concret, en les activitats programades per la 
Festa Major de la Roca. 
 
Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com 
l’article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim 
local. De conformitat amb el que disposen els articles 2 i 3 del Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde  d’aquest 
Ajuntament, mitjançant resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són 
conferides, 
 

RESOL:    

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Acceptar l’aportació de 20.000€ en concepte del finançament del 
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa 
Value Retail Management Spain, SL; pel finançament de projectes i activitats de 
caràcter social i cultural que tinguin lloc durant la Festa Major del municipi de la 
Roca del Vallès”. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació de la primera sessió de la 
Junta de Govern Local que se celebri. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Notificar aquesta resolució a Value Retail Management Spain, SL i 
comunicar-la a la intervenció municipal.” 
    

19.19.19.19. Sobrevingut Sobrevingut Sobrevingut Sobrevingut ---- Proposta ratificació resolució aprovació relació de factures  Proposta ratificació resolució aprovació relació de factures  Proposta ratificació resolució aprovació relació de factures  Proposta ratificació resolució aprovació relació de factures 
núm. 24núm. 24núm. 24núm. 24----2009 relativa a certificacions del FEIL.2009 relativa a certificacions del FEIL.2009 relativa a certificacions del FEIL.2009 relativa a certificacions del FEIL.    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la ratificació de la resolució de 
l’aprovació factures 24/2009 els Srs. assistents per unanimitat l’aproven. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant resolució de 21 
d’agost de 2009, en relació a l’aprovació i ordenació del pagament de la 
certificació número 3, a nom de l’empresa BIGAS GRUP SLU, l’aprovació i 
ordenació del pagament de la certificació número 2, a nom de l’empresa 
Construcciones y Rebajes Àrids SA i l’aprovació i ordenació del pagament de la 
certificació número 2, a nom de l’empresa Abolafio Construcciones SL ha 
adoptat l’acord que a continuació es transcriu literalment: 
 
“Vista la certificació d’obres número 3 emesa pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a nom de l’empresa BIGAS GRUP SLU, 
corresponent a les obres realitzades al mes de juliol pel projecte, finançat amb 
el FEIL, de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del 
paisatge urbà de la Rambla Mestre J. Torrents, per import de 75.795,83 euros. 
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Vista la certificació d’obres número 2 emesa pel Sr. Josep Barberillo Gesa, Tècnic 
director de l’obra, a nom de l’empresa Construcciones y Rebajes Àrids SA, 
corresponent a les obres realitzades al mes de juliol pel projecte, finançat amb 
el FEIL, de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques del C/ Granada de 
la Torreta, per import de 18.416,86 euros. 
 
Vista la certificació d’obres número 2 emesa pel Sr. Josep Barberillo Gesa, Tècnic 
director de l’obra, a nom de l’empresa Abolafio Construcciones SL, 
corresponent a les obres realitzades al mes de juliol pel projecte, finançat amb 
el FEIL, de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del 
paisatge urbà del C/ Font del Cargol de La Torreta, per import de 38.813,39 
euros. 
 
Vista la relació de factures 24/2009, per import de 133.026,08 euros que inclou 
les tres factures expedides per les empreses abans mencionades i relacionades 
en la relació adjunta. 
 
Vistos els informes del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement les 
presents certificacions. 
 
Atès 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’aprovació de la certificacions de obra es competència de la Junta de 
Govern com a òrgan de contractació en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia número 382/2007 
de data 6 de juliol. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 9.5 del Reial decret-llei 
9/2008, de 28 de novembre, que regula les especialitats de contractació de les 
obres incloses en el Fons Especial de l’Estat per la dinamització de la economia 
“els ajuntaments tindran la obligació d’abonar als contractistes el preu de les 
obres dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions 
d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització parcial o 
total del contracte” 
 
Vista la urgència d’aprovar i ordenar el pagament de la relació de factures 
24/2009, abans de que finalitzin els 30 dies senyalats a l’article 9.5 del Reial 
Decret- Llei 9/2008. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves 
atribucions, DISPOSA: 
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres número 3 emesa pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a nom de l’empresa BIGAS GRUP SLU, 
corresponent a les obres realitzades al mes de juliol pel projecte, finançat amb 
el FEIL, de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del 
paisatge urbà de la Rambla Mestre J. Torrents, per import de 75.795,83 euros 
 
SEGON.- Aprovar la certificació d’obres número 2 emesa pel Sr. Josep Barberillo 
Gesa, Tècnic director de l’obra, a nom de l’empresa Construcciones y Rebajes 
Àrids SA, corresponent a les obres realitzades al mes de juliol pel projecte, 
finançat amb el FEIL, de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques del 
C/ Granada de la Torreta, per import de 18.416,86 euros. 
 
TERCER.– Aprovar la certificació d’obres número 2 emesa pel Sr. Josep Barberillo 
Gesa, Tècnic director de l’obra, a nom de l’empresa Abolafio Construcciones SL, 
corresponent a les obres realitzades al mes de juliol pel projecte, finançat amb 
el FEIL, de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del 
paisatge urbà del C/ Font del Cargol de La Torreta, per import de 38.813,39 
euros. 
 
QUART.– Aprovar la relació de factures número 24 per import de 133.026,08 
euros. 
 
CINQUÈ.- Ordenar el pagament immediat de les factures. 
 
SISÈ.- Requerir a l’empresa Abolafio Construcciones SL, que tal i com 
estableixen els Plecs de clàusules, ha de presentar l’alta a la Seguretat Social i 
contractes del personal que ha ofert per a l’execució del contracte (els ja 
contractats i els nous contractats), la còpia del TC1 i TC2 i la garantia que el 
personal contractat és el que exerceix la seva activitat en l’obra adjudicada de 
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà 
del C/ Font del Cargol de La Torreta. 
 
SETÈ.- Requerir a l’empresa Construcciones y Rebajes Àrids SA, que tal i com 
estableixen els Plecs de clàusules, ha de presentar l’alta a la Seguretat Social i 
contractes del personal que ha ofert per a l’execució del contracte (els ja 
contractats i els nous contractats), la còpia del TC1 i TC2 i la garantia que el 
personal contractat és el que exerceix la seva activitat en l’obra adjudicada de 
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques del C/ Granada de la Torreta. 
 
VUITÈ.- Ratificar l’acord adoptat en la propera la Junta de Govern Local. 
 
NOVÈ.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.” 
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Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sotmetre l’acord adoptat per resolució d’Alcaldia de 3 d’agost de 
2009, en relació a l’aprovació i ordenació del pagament de la certificació número 
3, a nom de l’empresa BIGAS GRUP SLU, l’aprovació i ordenació del pagament 
de la certificació número 2, a nom de l’empresa Construcciones y Rebajes Àrids 
SA i l’aprovació i ordenació del pagament de la certificació número 2, a nom de 
l’empresa Abolafio Construcciones SL, a ratificació per la Junta de Govern Local. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
23:00, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 

    
 


