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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 20 de setembre de 2012. NÚMERO  2012/15. 
 
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 20 de setembre de 2012, essent les 18:00 hores es reuneixen 
a la Sala de Govern , l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,  Sr. 
Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. 
Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i 
Fortuny i la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors 
convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao, i l’interventor Antoni Lopez Alonso. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que conformen 
la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a l’examen i 
deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre del dia. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 6 de setembre de 2012 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 6 de setembre de 2012, el qual va estar adjuntat 
a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres sol·liciti cap 
rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 

2. Ratificació resolució d'alcaldia expedient gent grant 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist que en data 27 de juliol de 2012 aquesta alcaldia ha dictat la resolució 
que es transcriu tot seguit: 
 

“En data 1 de maig de 2009 es va formalitzar contracte administratiu amb 
la mercantil GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL relatiu a la gestió del servei 
públic d’atenció a la gent gran del municipi de la Roca del Vallès –casals 
de la Roca centre, la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, mitjançant la 
modalitat de concessió administrativa. 
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En data 26 de març de 2009, el contractista va dipositar a l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès la garantia definitiva per un import de 10.514 euros 
mitjançant pòlissa d’assegurança de caució número 3.946.721 formalitzada 
amb la Compañía Espanyola de Seguros y Reaseguros de Crédito y 
Caución, SA de data 24 de març de 2009. 

 
Aquest contracte va ser prorrogat mitjançant document administratiu de 
data 27 de desembre de 2010, havent finalitzat el termini contractual en 
data 1 de maig de 2012. 

 
En data 24 de juliol de 2012  s’ha emès informe conjunt de la Directora 
general de l’àrea de servei i atenció a les persones i de l’Interventor 
municipal, en que es fa constar, en la seva part necessària: 

 
“...Per Resolució de l’Alcaldia, posteriorment ratificada per la Junta de 
Govern Local, es va resoldre instruir expedient informatiu a la mercantil 
Grupo BB Servicios Diversos, SL com a titular dels contractes per a la gestió i 
l’explotació, mitjançant concessió, del servei públic d’atenció domiciliària 
en el municipi de La Roca del Vallès i dels centres d’atenció a la gent gran 
de la Roca del Vallès, per l’incompliment de les obligacions tributàries o de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i que són 
circumstàncies que impedeixen contractar amb el sector públic. 
.... 

  
En data 3 de maig de 2012 (RGE 2608) GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL 
va presentar instància amb la que adjuntava document signat pel 
representant de la mercantil en el que manifestava: 

 
o Que el deute que ens consta actualment en referència als deutes de 

l’empresa de caràcter tributari amb Hisenda en concepte de IRPF del 
personal adscrits al servei d’ajuda a domicili i del servei de centres 
d’atenció a persones grans de l’ajuntament de La Roca del Vallès és de 
2.921,91 euros. 

 
o Que el deute que ens consta actualment en referència als pagaments 

de les obligacions am la Seguritat Social el personal adscrits al servei 
d’ajuda a domicili i del servei de centres d’atenció a persones grans de 
l’ajuntament de La Roca del Vallès és de 79.108,47 euros. 

 
o Que existeix un deute de pagament dels salaris dels mesos de març 

2012, abril 2012, maig 2012 i liquidació i endarreriments de conveni fins al 
2 de maig de 2012, data en la qual el personal passa a formar part de 
l’empresa cessionària del servei Consorci de Salut i Social de Catalunya. 

 
L’Ajuntament ha tingut coneixement de diversos procediments recaptatoris 
per deutes contra la Seguretat Social contra la mercantil GRUPO BB 
SERVICIOS DIVERSOS, SL i que s’enumeren tot seguit: 
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o Expedient 08 08 10 00169801 instruït per la Direcció Provincial de 

Barcelona de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat d’1.234.174,72 euros. (NRGE 
1250, de 02/03/2012). 

 
o Expedient 43 01 12 00106888 instruït per la Direcció Provincial de 

Tarragona de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat de 334.253,35 euros. (NRG 
3267, de 25/05/2012). 

 
o Expedient 28131200133005 instruït per la Direcció Provincial de Madrid 

de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat de 487.372,25 euros. (NRGE 
4649, de 17/07/2012 de 2012). 

 
o Identificador 43111681524 instruït per la Direcció Provincial de Tarragona 

de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat de 84.309,74 euros contra la 
mercantil FIAZ FUERZA GESTORA, SL com a continuadora de l’activitat 
GRUPO BB SERVICIOS, SL. (NRGE 4766, de 23/07/2012). 

 
En atenció a la situació existent, resten pendents d’abonament les factures 
emeses per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL corresponents des del mes 
de gener de 2012 fins a la data de finalització efectiva del contracte, 
següents: 

 
o F/2012/176, del mes de gener i import 12.842,42 euros. 
o F/2012/346 del mes de febrer i import 12.842,42 euros. 
o F/2012/715 del mes de març i import 12.842,42 euros. 
o F/2012/641 del mes d’abril i import 12.842,42 euros. 
o F/2012/982 del mes de maig i import 5.385,53 euros. 
o IMPORT TOTAL : 56.755,21 euros. 

 
Segons les dades de que disposa aquest ajuntament, el contractista té 
deutes pendents per conceptes diversos, i que s’enumeren a continuació:  

 
o Aparell d’aire condicionat situat al casal d’avis de Santa Agnès de 

Malanyanes espatllat. Import de la reparació de 4.000 euros. 
 

o Cafetera del casal d’avis de la Roca espatllada. Import de la 
reparació i/o substitució de 1.500 euros. 

 
o Imports corresponents a subministraments diversos (aigua, gas, 

electricitat, etc) des del mes de gener de 2011 fins a la data de 
finalització efectiva del contracte.  
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o Quantitats que no ha percebut el personal contractat per GRUPO BB 
SERVICIOS DIVERSOS, SL durant els mesos de març, abril i maig de 
2012 corresponents a diversos conceptes salarials, entre els que es 
poden citar els següents: Seguretat Social, cotització IRPF, nòmines, 
quitança... 

.... 
 

Valorats els antecedents i les disposicions legals citats, la Directora de l’Àrea 
de Servei i Atenció a les Persones té a bé INFORMAR: 

 
Primer.- GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL ha incomplert l’obligació 
continguda al contracte formalitzat consistent en donar compliment de les 
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, de 
seguretat i salut en el treball i de prevenció de riscos laborals. 

 
Aquest fet constitueix una infracció molt greu tipificada en el contracte de 
referència i que pot comportar la imposició d’una sanció consistent en una 
multa de 1.501 a 3.000 euros. 

 
En atenció al fet que l’incompliment de les obligacions en matèria de 
seguretat social que tenia el contractista de forma reiterada, es proposa la 
imposició d’una multa per import de 3.000 euros. 

 
Segon.- Havent finalitzat el contracte, i evidenciant els incompliments 
contractuals esmentats, procedir a la incautació de la garantia definitiva 
dipositada.  

 
Tercer.- Proposar que els imports corresponents a les factures emeses per 
GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL pendents de pagament per 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en aquesta data es destinin a liquidar els 
imports adeutats per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL i que s’han 
esmentat en aquest informe (imports embargats per la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, nòmines del personal que prestava el servei, 
desperfectes ocasionats, etc).” 

 
Resulten d’aplicació els articles 83 i següents –relatius a les garanties 
contractuals-  de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic següents; article 55 i següents del Reglament de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1098/2001, de 12 d’octubre –relatiu a les garanties-; article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; el plec de clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i el propi 
contracte. 

 
RESOL: 

 
Primer.- Incoar el procediment per acordar, si escau, la imposició de 
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sancions pels incompliments contractuals recollits a l’expositiu d’aquesta 
resolució i per a procedir a la incautació de la garantia definitiva 
dipositada per a respondre del correcte compliment del contracte. 

 
Segon.- Concedir audiència al contractista per un termini de deu dies des 
de la notificació d’aquesta resolució, i a l’assegurador pel mateix termini, 
perquè presentin les al�legacions i documents que considerin convenients. 

 
Tercer.- En el cas que es presentin al�legacions, sol�licitar informe dels Serveis 
Municipals sobre les al�legacions presentades; així mateix que es realitzi 
informe d’Intervenció en relació amb les garanties prestades.   

 
Quart.- Disposar que, un cop transcorregut el termini d’audiència prèvia i 
resoltes les al�legacions, si escau, els imports corresponents a les factures 
emeses per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL pendents de pagament per 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en aquesta data, es destinin a liquidar 
els imports adeutats per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL i que s’han 
esmentat en aquesta resolució i que consten a l’expedient (imports 
embargats per la Tresoreria General de la Seguretat Social, nòmines del 
personal que prestava el servei, desperfectes ocasionats, etc. 

 
Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució per la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 

 
Sisè.- Traslladar còpia d’aquest acord al departament competent de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la mercantil GRUPO BB SERVICIOS 
DIVERSOS, SL i a  la Compañía Espanyola de Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución, SA.” 

 
Atenent la competència d’aquesta Junta de Govern Local, PROPOSO 
 
Primer.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia de 27 de juliol de 2012 per la que 
s’Incoa el procediment per acordar, si escau, la imposició de sancions pels 
incompliments contractuals recollits a l’expositiu de la resolució d’alcaldia 
transcrita i per a procedir a la incautació de la garantia definitiva dipositada 
per a respondre del correcte compliment del contracte de gestió del servei 
públic d’atenció a la gent gran. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT  a les àrees municipals corresponents. 
 
 

3. Ratificació resolució alcaldia expedient SAD 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 6 

Vist que en data 27 de juliol de 2012 aquesta alcaldia ha dictat la resolució 
que es transcriu tot seguit: 
 

“En data 1 de maig de 2009 es va formalitzar contracte administratiu 
amb la mercantil GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL relatiu a la gestió 
del servei públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials 
d’atenció primària de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en funció de 
les competències assumides en matèria de serveis socials, mitjançant la 
modalitat de concessió administrativa. 

 
En data 26 de març de 2009, el contractista va dipositar a l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès la garantia definitiva per un import de 10.781,07 
euros mitjançant pòlissa d’assegurança de caució número 3.946.722 
formalitzada amb la Compañía Espanyola de Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución, SA de data 24 de març de 2009. 

 
Aquest contracte va ser prorrogat mitjançant document administratiu 
de data 27 de desembre de 2010, havent finalitzat el termini contractual 
en data 1 de maig de 2012. 

 
En data 24 de juliol de 2012  s’ha emès informe conjunts de la Directora 
general de l’àrea de servei i atenció a les persones i l’Interventor 
municipal, en que es fa constar, en la seva part necessària: 

 
“...Per Resolució de l’Alcaldia, posteriorment ratificada per la Junta de 
Govern Local, es va resoldre instruir expedient informatiu a la mercantil 
Grupo BB Servicios Diversos, SL com a titular dels contractes per a la 
gestió i l’explotació, mitjançant concessió, del servei públic d’atenció 
domiciliària en el municipi de La Roca del Vallès i dels centres d’atenció 
a la gent gran de la Roca del Vallès, per l’incompliment de les 
obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents i que són circumstàncies que impedeixen contractar 
amb el sector públic. 
.... 

 
En data 3 de maig de 2012 (RGE 2608) GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, 
SL va presentar instància amb la que adjuntava document signat pel 
representant de la mercantil en el que manifestava: 

 
o Que el deute que ens consta actualment en referència als deutes de 

l’empresa de caràcter tributari amb Hisenda en concepte de IRPF 
del personal adscrits al servei d’ajuda a domicili i del servei de 
centres d’atenció a persones grans de l’ajuntament de La Roca del 
Vallès és de 2.921,91 euros. 

 
o Que el deute que ens consta actualment en referència als 

pagaments de les obligacions am la Seguritat Social el personal 
adscrits al servei d’ajuda a domicili i del servei de centres d’atenció a 
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persones grans de l’ajuntament de La Roca del Vallès és de 
79.108,47 euros. 

 
o Que existeix un deute de pagament dels salaris dels mesos de març 

2012, abril 2012, maig 2012 i liquidació i endarreriments de conveni 
fins al 2 de maig de 2012, data en la qual el personal passa a formar 
part de l’empresa cessionària del servei Consorci de Salut i Social de 
Catalunya. 

 
L’Ajuntament ha tingut coneixement de diversos procediments recaptatoris 
per deutes contra la Seguretat Social contra la mercantil GRUPO BB 
SERVICIOS DIVERSOS, SL i que s’enumeren tot seguit: 

 
o Expedient 08 08 10 00169801 instruït per la Direcció Provincial de 

Barcelona de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat d’1.234.174,72 euros. (NRGE 
1250, de 02/03/2012). 

 
o Expedient 43 01 12 00106888 instruït per la Direcció Provincial de 

Tarragona de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat de 334.253,35 euros. (NRG 
3267, de 25/05/2012). 

 
o Expedient 28131200133005 instruït per la Direcció Provincial de 

Madrid de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat de 487.372,25 euros. (NRGE 
4649, de 17/07/2012 de 2012). 

 
o Identificador 43111681524 instruït per la Direcció Provincial de 

Tarragona de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Diligència 
d’embargament fins a cobrir la quantitat de 84.309,74 euros contra la 
mercantil FIAZ FUERZA GESTORA, SL com a continuadora de l’activitat 
GRUPO BB SERVICIOS, SL. (NRGE 4766, de 23/07/2012). 

 
En atenció a la situació existent, resten pendents d’abonament les factures 
emeses per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL corresponents des del mes 
de gener de 2012 fins a la data de finalització efectiva del contracte. 

 
o F/2012/177, del mes de gener i import  6.062,85 euros. 
o F/2012/178, del mes de gener i import 3.758,48 euros. 
o F/2012/347 del mes de febrer i import 4.265,54 euros. 
o F/2012/348 del mes de febrer i import 5.954,48 euros. 
o F/2012/716 del mes de març i import 6.468,69 euros. 
o F/2012/717 del mes de març i import de 4.790,52 euros. 
o F/2012/642 del mes d’abril i import 4.369,06 euros. 
o F/2012/643 del mes d’abril i import 4.962,65 euros. 
o F/2012/983 del mes de maig i import 1.679,37 euros. 
o F/2012/984 del mes de maig i import 1.901,73 euros. 
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o IMPORT TOTAL : 44.213,53 EUROS. 
 

Segons les dades de que disposa aquest ajuntament, el contractista té  
deutes pendents pels conceptes següents: quantitats que no ha percebut 
el personal contractat per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL durant els 
mesos de març, abril i maig de 2012 corresponents a diversos conceptes, 
entre els que es poden citar els següents: Seguretat Social, cotització IRPF, 
nòmines, quitança, etc. 

 
.... 

 
Valorats els antecedents i les disposicions legals citats, la Directora de l’Àrea 
de Servei i Atenció a les Persones té a bé INFORMAR: 

 
Valorats els antecedents i les disposicions legals citats, la Directora de l’Àrea 
de Servei i Atenció a les Persones té a bé INFORMAR: 

 
Primer.- S’ha produït l’incompliment del contracte per part de GRUPO BB 
SERVICIOS DIVERSOS, SL ja que aquest estava obligat al compliment de  
totes les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i 
de Seguretat i Higiene en el treball. 

 
Per tant, havent finalitzat el contracte i evidenciant els incompliments 
contractuals esmentats, procedir a la incautació de la garantia definitiva 
dipositada.  

 
Segon.- Proposar que els imports corresponents a les factures emeses per 
GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL pendents de pagament per 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en aquesta data es destinin a liquidar els 
imports adeutats per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL i que s’han 
esmentat en aquest informe (imports embargats per la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, nòmines del personal que prestava el servei, 
desperfectes ocasionats, etc)).” 

 
Resulten d’aplicació els articles 83 i següents –relatius a les garanties 
contractuals-  de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic següents; article 55 i següents del Reglament de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1098/2001, de 12 d’octubre –relatiu a les garanties-; article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; el plec de clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i el propi 
contracte. 

 
 

RESOL: 
 

Primer.- Incoar el procediment per procedir a la incautació de la garantia 
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definitiva dipositada per a respondre del correcte compliment del 
contracte. 

 
Segon.- Concedir audiència al contractista per un termini de deu dies des 
de la notificació d’aquesta resolució, i a l’assegurador pel mateix termini, 
perquè presentin les al�legacions i documents que considerin convenients. 

 
Tercer.- En el cas que es presentin al�legacions, sol�licitar informe dels Serveis 
Municipals sobre les al�legacions presentades; així mateix que es realitzi 
informe d’Intervenció en relació amb les garanties prestades.   

 
Quart.- Disposar que, un cop transcorregut el termini d’audiència prèvia i 
resoltes les al�legacions, si escau, els imports corresponents a les factures 
emeses per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL pendents de pagament per 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en aquesta data, es destinin a liquidar 
els imports adeutats per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL i que s’han 
esmentat en aquesta resolució i que consten a l’expedient (imports 
embargats per la Tresoreria General de la Seguretat Social, nòmines del 
personal que prestava el servei, desperfectes ocasionats, etc. 

 
Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució per la Junta de Govern Local en la 
propera sessió que celebri. 

 
Sisè.- Traslladar còpia d’aquest acord al departament competent de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la mercantil GRUPO BB SERVICIOS 
DIVERSOS, SL i a  la Compañía Espanyola de Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución, SA.” 

 
Atenent la competència d’aquesta Junta de Govern Local, PROPOSO 
 
Primer.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia de 27 de juliol de 2012 per la que 
s’Incoa el procediment per procedir a la incautació de la garantia definitiva 
dipositada per a respondre del correcte compliment del contracte per a la 
gestió del servei públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials 
d’atenció primària de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT  a les àrees municipals corresponents. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

4. Aprovació adhesió al protocol del circuit d’espais escènics municipal de 
l’àrea de coneixement i noves tecnologies de la Diputació de Barcelona. 

 
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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Atès que en data 31 de maig de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
va aprovar el protocol d’adhesió al circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de 
l’àrea de coneixement i noves tecnologies de la diputació de Barcelona (2012- 2014) 
 
Atès que l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, per 
tal de donar suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals 
professionals que es realitzen en espais escènics municipals, es proposa impulsar i 
coordinar el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals. El Circuit és un 
programa gestionat per l’Oficina de Difusió Artística, que coordina les estratègies de 
programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits. La participació al 
Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions que aquest dugui a terme per tal 
d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o privats amb els 
quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració. 
 
Atès que l’esmentat circuit té per objecte, mitjançant aquest protocol, formalitzar la 
relació entre els espais escènics de la província de Barcelona i els ens que els gestionen i 
la Diputació de Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear una Xarxa per 
impulsar les programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar serveis 
de suport tècnic i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de difusió artística. 
 
Atès que amb l’aprovació d’aquest protocol es pretén promoure l’activitat escènica i 
musical municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat, així com millorar i 
reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els 
equipaments, les organitzacions i els equips humans i dotar d’eines i recursos per 
estructurar una oferta estable de difusió de les arts escèniques i musicals als municipis, 
amb respecte per l’autonomia d’aquests, així com vertebrar i difondre una xarxa 
d’equipaments per tal que puguin circular espectacles i concerts en les millors 
condicions per als municipis i promoure la diversitat de la creació artística en els seus 
diferents formats i llenguatges i l’esperit crític, impulsant estratègies de foment de nous 
públics 
 
Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es considera de gran interès  promoure i 
dinamitzar la cultura municipal.  
 
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 
Decret 760/11 de data 30 de juny de 2011. 
 
Es per tot això, que la regidora de Patrimoni sotasignant proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de La Roca del Vallès al Protocol General del 
Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 
de la Diputació de Barcelona (2012-2014), amb vigència fins el 31 de desembre de 2014, en els 
termes previstos en el protocol aprovat per la Junta de Govern en data 31 de maig de 2012  
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. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Intervenció 
municipal i als Serveis Personals municipals. 
 
 

5. Aprovació Modificació Preus Públics area de Benestar Social 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que durant l’any 2012 es realitzaran diversos tallers i serveis als Centres de 
la Gent Gran de La Torreta, Santa Agnès i La Roca, des de l’Àrea de Serveis i 
Atenció a les Persones es proposa crear i modificar els següents preus públics 
per a l’any 2012 corresponents a l’Ordenança Fiscal nº 25, incrementant-los per 
tal de que aquestes activitats regularitzin el seu cost, tenint en compte que fins 
ara la majoria de tallers no tenien cap cost per a les persones jubilades o 
pensionistes, i amb la finalitat de poder garantir la continuïtat dels tallers i fer 
propostes de qualitat per a les persones grans del municipi. 
 
Vist l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics 
per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la 
competència per modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord 
amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix 
preus públics  per  a la prestació de serveis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
Atès que per part del servei de Benestar Social de l’Area de Serveis i Atenció a 
les Persones s’ha fet un estudi sobre el cost d’aquestes activitats, i han cregut 
oportú augmentar per a l’any 2012 l’import d’aquestes activitats. 
 
Vist l’informe de l’Educadora Social. 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar la creació i modificació dels imports dels nous preus públics 
de Serveis de Benestar Social 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: 
 
1- Tallers Centres de la Gent Gran   
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Tallers de caràcter  Trimestral 
 

Descripció  Preu 2012 
 

Tallers de temàtiques 

diferents per tal d’adaptar-

se a les demandes de la 

Gent Gran  

Preu del taller 

per persones 

jubilades  

25€ 

Preu del 

taller per 

persones  no 

jubilades 

45€ 

 

2. Serveis i Equipaments   

Serveis i Equipaments  
 

Concepte   Preu 2012  
 

Servei de Quiromassatge 
Preu servei per persones 

jubilades 
 12,36 € 

Preu servei per persones 
no jubilades  

18,00€ 
 

Servei de Callista  Preu servei per persones 
jubilades 12,36 € 

Preu servei per persones 
no jubilades  

18,00€ 
 

Entrada Balls en 
equipaments Municipals.  

 
4€ 

Dinar o Sopar de Germanor  5€ 
 

       3 . Servei de Perruqueria 

 Preus 2012 

Serveis Persones Jubilades Persones no  Jubilat 
Tallar, Rentar i Marcar 
dona 13,7 € 16,44 € 

Rentar i Marcar 8,7 € 10,44 € 

Tint 29 € 34,8 € 

Permanent 32 € 38,4 € 
 

Metxes 25 € 30 € 

Mans Complertes 6 € 7,2 € 

Peus Complerts  12 € 14,4 € 

Pintar Mans i Peus  3 € 3,6 € 

Celles Complertes  6 € 7,2 € 

Tall d’home  4,45 € 5,34 € 
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Rentar i Tallar Home 8 € 9,6 € 
 
4. Preus Bar Centres de la Gent Gran  
 

Producte PREUS  CAFETERIA 2012 

 Jubilats o pensionistes   No Jubilat 

Cocacola 1,04 € 1,43 € 

Cocacola light 1,12 € 1,54 € 

Fanta llimona 1,04 € 1,43 € 

Fanta taronja 1,04 € 1,43 € 

Bitter Kas 1,32 € 1,81 € 

Tonica 1,04 € 1,43 € 

Vichy 1,04 € 1,43€ 

Aigua 330 0,76 € 1,04€ 

Aigua 500 0,84 € 1,15 € 

Cervessa 1/2 1,12 € 1,54 € 

Cervessa 1/2 sin 1,12 € 1,54 € 

Cervessa 1/5 1,00 € 1,37 € 

Cervessa 1/5 sin 1,00 € 1,37 € 

Cervessa llimona 1,12 € 1,54 € 

Cacaolat 1,36 € 1,87 € 

Infussió 0,80 € 1,10 € 

Café 0,88 € 1,21 € 

Tallat 0,92€  1,26 € 

Café amb llet 0,96 € 1,32 € 

Cafè descaf. 0,92 € 1,26 € 

Tallat descaf. Maquina 0,96 € 1,32 € 

Café amb llet descaf. Maquina 1,00 €  1,37 € 

Tallat descaf. Sobre 0,96 € 1,32 € 

Café amb llet descaf. Sobre 1,00 € 1,37 € 

Got de llet 0,80 € 1,10 € 

Suc taronja 1,04 € 1,43 € 

Suc pinya 1,04 € 1,43 € 

Suc prèssec 1,04 € 1,43 € 

Suc ACE 1,04 € 1,43 € 

Horxata 1,04 € 1,43 € 

Patates 1.00 € 1,37 € 

Pastes 0,88 € 1,21 € 
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SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
 
TERCER-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a l’Area de 
Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

6. Ratificar la Resolució d'Alcaldia de data 8 d'agost de 2012 per la qual 
s'aprova la certificació mensual d'obra número 8 i l'acta de preus 
contradictoris número 1 (PC-1 a PC-5) de les obres de l'escola bressol de La 
Torreta 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant resolució de 8 
d’agost de 2012, en relació amb la certificació núm. 8 i a l’acta de preus 
contradictoris número 1 (PC-1 a PC-5), ambdues relatives a les obres de l’escola 
bressol de La Torreta, ha adoptat l’acord que a continuació es transcriu 
literalment: 
 
“VISTA la certificació número 8 de les obres realitzades el mes de juliol de 2012, i 
referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a nom de 
l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. amb CIF A-08708521, per un import 
de 129.171,74 euros. 
 
VISTA l’acta de preus contradictoris número 1 (PC1 a PC5) de les obres 
referides al projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta. 
 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient en la partida 08 321 
62200 Escola bressol La Torreta. 
 
ATÈS l’informe dels Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació i l’informe favorable relatiu a l’acta de preus contradictoris. 
 
ATÈS que l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011. 
 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 15 

ATÈS que no està previst que la Junta de Govern Local es convoqui, en sessió 
ordinària, fins al mes de setembre de 2012.  
 
Per tot això es proposa a l’Alcaldia-Presidència l’adopció de la següent 
resolució: 
 
PRIMER.- APROVAR la certificació número 8 de les obres realitzades al mes de 
juliol de 2012, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La 
Torreta, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. amb CIF A-
08708521, per un import de 129.171,74 euros. 
 
SEGONS.- APROVAR l’acta de preus contradictoris número 1 (PC-1 A PC-5) 
referides al projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta. 
 
TERCER.- COMUNICAR  aquesta resolució als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització i als Serveis Tècnics municipals. 
 
QUART.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local. “ 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord adoptat per Resolució d’Alcaldia de data 8 d’agost 
de 2012 relatiu a l’aprovació de la certificació mensual d’obra número 8 
referida a les obres de l’escola bressol La Torreta, a nom de l’empresa 
CONSTRUCCIOENS SOLIUS, S.A. amb CIF A-08708521 i per un import de 
129.171,74 euros. 
 
SEGON.- RATIFICAR l’acord adoptar per Resolució d’Alcaldia de data 8 
d’agost de 2012 relatiu a l’aprovació de l’acta de preus contradictoris número 
1 (PC-1 a PC-5) referida a les obres de l’escola bressol La Torreta. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i als Serveis 
Tècnics Municipals 
 
 

7. Ratificar la Resolució d'Alcaldia de data 29 d'agost de 2012 per la qual 
s'aprova la certificació mensual d'obra número 9 i liquidació de les obres de 
l'escola bressol de La Torreta 
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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. 
 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant resolució de 29 d’agost de 2012, en 
relació amb la certificació núm. 9 i liquidació  relativa a les obres de l’escola bressol de La Torreta, 
ha adoptat l’acord que a continuació es transcriu literalment: 
 
“VISTA la certificació número 9 i liquidació de les obres realitzades el mes 
d’agost de 2012, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La 
Torreta, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. amb CIF A-
08708521, per un import de 205.072,92 euros. 
 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient en la partida 08 321 
62200 Escola bressol La Torreta. 
 
ATÈS l’informe dels Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011. 
 
ATÈS que no està previst que la Junta de Govern Local es convoqui, en sessió 
ordinària, fins al mes de setembre de 2012. 
 
Per tot això es proposa a l’Alcaldia-Presidència l’adopció de la següent 
resolució: 
 
PRIMER.- APROVAR la certificació número 9 i liquidació de les obres realitzades 
al mes d’agost de 2012, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de 
La Torreta, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. amb CIF A-
08708521, per un import de 205.072,92 euros. 
 
SEGON.- COMUNICAR  aquesta resolució als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a la seva comptabilització i als Serveis Tècnics municipals. 
 
TERCER.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 17 

 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord adoptat per Resolució d’Alcaldia de data 29 
d’agost de 2012 relatiu a l’aprovació de la certificació mensual d’obra número 
9 i liquidació referida a les obres de l’escola bressol La Torreta, a nom de 
l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. amb CIF A-08708521 i per un import 
de 205.072,92 euros. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i als Serveis 
Tècnics Municipals 
 
 
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 
 
 
 


