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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 6 de setembre de 2012. NÚMERO  2012/14. 
 
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 6 de setembre de 2012, essent les 18:05 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, 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 19 de juliol de 2012 
 
2.-  Ratificació de la resolució d’alcaldia de 6 d'agost de 2012 d'adjudicació de 
la contractació relativa a la gestió i explotació del servei d'escola municipal de 
música de la Roca del Vallès 
 
3.- Donar compte de la relació de factures d'import 644.460,83 euros, 
aprovada per Resolució Alcaldia amb el num 760/2012. 
 
4.- Donar compte de la relació de factures d'import 377.904,05 €, aprovada per 
resolució alcaldia amb el núm 925/2012. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
5.- Exp om 27/2012 Novell Grup 58, S.L. per construcció tanca al c. Camèlies  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
6.- Sol�licitud participació en el programa de la Diputació de Barcelona de 
mesures formatives per lluitar contra la crisi per organitzar pel proper curs 
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escolar 2012-2013 un curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
 
7.- Aprovació acceptació subvenció nominativa del Ministeri de Cultura per al 
projecte Parc Arqueològic de La Roca del Vallès 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 19 de juliol de 2012 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 19 de juliol 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 de la resolució d’alcaldia de 6 d'agost de 2012 d'adjudicació de 
la contractació relativa a la gestió i explotació del servei d'escola municipal 
de música de la Roca del Vallès 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova 
 
Vist que en data 6 d’agost de 2012 aquesta alcaldia ha dictat la resolució que 
es transcriu tot seguit: 
 

“S’ha tramitat, de forma urgent i mitjançant procediment obert amb 
pluralitat de criteris, l’expedient de contractació relatiu a la gestió del 
servei públic d’Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 
2012/2014, el qual va ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local 
de 21 de juny de 2012. 

 
La Mesa de contractació, en sessió de data 27 de juliol de 2012 va 
acceptar l’informe tècnic emès en data 30 de juliol de 2012 per la tècnica 
d’Ensenyament. 

 

Per Resolució d’Alcaldia de 30 de juliol 2012, es va aprovar la classificació 
de les proposicions presentades i el requeriment al licitador que va 
presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa, havent estat 
notificada en data 1 d’agost de 2012 (Registre de sortida núm. 2464). 

 
Segons consta a l’expedient de contractació de referència, en data 3 
d’agost de 2012 (Registre d’entrada núm. 5000) i dins del termini legalment 
establert a l’article 151.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre –
TRLCSP-, l’empresa citada ha presentat la documentació requerida, la 
qual es considera ajustada al requeriment efectuat. 
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional segona i 
l’article 110 del TRLCSP, i en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de 
juny de 2011 (publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
25 de juliol de 2011). 

 
Per raons d’urgència i per tal de respectar els terminis d’adjudicació 
establerts per la normativa d’aplicació, l’acord d’adjudicació s’ha de 
realitzar en el termini dels 5 dies hàbils posteriors al que l’adjudicatari 
presenta la documentació. Per tant, i tenint en compte que la Junta de 
Govern Local no celebra sessions durant el mes d’agost, correspon 
adoptar aquest acord a l’Alcaldia, sotmetent-lo posteriorment a ratificació 
per part de la Junta de Govern Local. 

 
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són 
conferides, 

RESOL: 

Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació la contractació relativa a la gestió i explotació del servei 
d’escola municipal de música de l’Ajuntament de la Roca del Vallès  a 
l’empresa VISUALSONORA, SCCL, amb NIF. F-63642771, per un import de 
100.500 euros,   d’acord amb la seva oferta.  

 
Segon.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present 
resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte. 

 
Tercer.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte i la posterior formalització del 
contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès. 

 
Quart.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de 
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 
333.3 del TRLCSP. 

Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Intervenció municipal i 
al Servei corresponent. 

 
Sisè.- SOTMETRE A RATIFICACIÓ de la Junta de Govern Local en la primera 
sessió que celebri.” 

 
Atenent la competència d’aquesta Junta de Govern Local, PROPOSO 
 
Primer.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia de 6 d’agost de 2012 per la que 
s’adjudica la contractació relativa a la gestió i explotació del servei d’escola 
municipal de música de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a l’empresa 
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VISUALSONORA, SCCL amb NIF. F-63642771, per un import de 100.500 euros, 
d’acord amb la seva oferta. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT  a les àrees municipals corresponents. 
 

3. Donar compte de la relació de factures d'import 377.904,05 €, aprovada per 
resolució alcaldia amb el núm 925/2012. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 925/2012 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/12 per import de 377.904,05 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 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012, correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2012 preveu 
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és 
competència de l’ Alcalde -President,  d’acord amb l’ establert a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2012/12 per un import 
de 377.904,05 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 226.403,55 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
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SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 151.500,50 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
 
 

4. Donar compte de la relació de factures d'import 644.460,83 euros, aprovada 
per Resolució Alcaldia amb el num 760/2012. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 760/12 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/10 per import de 644.460,83 euros, els Srs. assistents 
per unanimitat resten assabentats, quin text literal diu 
 
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de 
les obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012, correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2012 preveu 
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és 
competència de l’ Alcalde -President,  d’acord amb l’ establert a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2012/10 per un import 
de 644.460,83 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
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PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 531.381,19 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 113.079,64 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5. Exp om 27/2012 Novell Grup 58, S.L. per construcció tanca al c. Camèlies  
 
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 14 de març de 2012 amb número de Registre 
General d'Entrada 1581, formulada pel Sr. Jaume Viñamata Nabot com a 
representant de  NOVELL GRUP 58, S.L., per a realitzar unes obres consistents en 
la construcció d’una tanca al carrer Camèlies cantonada carrer de les Roses, 
dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 4 de juliol de 2012 on 
diu: 
“.../...La construcció de murs de contenció de terres és una actuació que no es 
troba inclosa en cap de les actuacions reflectides als annexes 1, 2, 3 de 
l’ordenança municipal d’obra menor, pel que de conformitat amb allò 
establert al ja referit article 4.3. de la mateixa, cal considerar-la com a una 
obra major.” 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 4 de juliol de 2012, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa 
urbanística reguladora. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
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de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, a NOVELL GRUP 58, S.L., per la 
construcció d’una tanca al carrer Camèlies cantonada carrer de les Roses, 
dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Pressupost Visat          8600,00 € 
Pressupost ajuntament 12.750,48 € 
 
ICIO 484,52 € 
Taxa 120,05 € 
 
TOTAL 604,57 € 
 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició 
dels elements urbanístics que es puguin veure afectats per l’obra 
urbanitzadora de 1.500 € 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 pel qual 
s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció Catalunya 
(Progroc) i a l’ordenança municipal de runes, s’ha d’acreditar davant de 
l’Ajuntament, haver signant amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. A tal efecte, 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament la garantia econòmica de 150 € 
 
CINQUÈ.- Si hi haguessin modificacions a l’obra, aquestes no han de transgredir 
les condicions de la llicència atorgada i han de ser notificades i aprovades pels 
Serveis Tècnics abans d’efectuar-les. 
 
SISÈ.- Informar a l’interessat, a intervenció i a l’ORGT. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

6. Sol·licitud participació en el programa de la Diputació de Barcelona de 
mesures formatives per lluitar contra la crisi per organitzar pel proper curs 
escolar 2012-2013 un curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 

 
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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L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució  de 
data 26 de juliol de 2012, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que en data 19 de juliol de 2012 la Gerència de Serveis d’Educació de 
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona 
presenten un escrit, amb registre d’entrada número 4716,  per tal de 
comunicar-nos la seva voluntat d’incloure l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
en els projectes de col�laboració amb els municipis per lluitar contra els efectes 
de la crisi econòmica. 
Atès que aquesta mesura consisteix en l’aportació econòmica, per part de la 
Diputació de Barcelona, de 7.500 € destinats a la realització en el municipi de 
la Roca del Vallès d’un curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
Atès que és voluntat de la regidoria d’Ensenyament i d’aquest ajuntament, 
participar en les mesures proposades per la Diputació de Barcelona per tal de 
lluitar contra la crisi econòmica, i més concretament la disposició de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès  a organitzar pel proper curs 2012-2013 un 
curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà. 
Atès que l’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
estableix que “pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada 
entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la 
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.” 
Atès que d’acord amb l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local l’alcalde és l’òrgan competent pel 
desenvolupament de la gestió econòmica i per disposar despesa dins dels 
límits de la seva competència. 
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 08 323 22618 Activitats Educatives. 
Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011. 
És per tot això que aquesta Alcaldia,  
RESOL: 
 
PRIMER.- Aprovar participar en el Programa de la Diputació de Barcelona de 
mesures formatives per lluitar contra la crisi amb el curs de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, que 
té un cost previst de 10.310 € i assumir el compromís de fer-se càrrec del 
cofinançament del 27% del cost total derivat de la contractació del personal 
docent, corresponent a 2.810 €. 
 
SEGON.- Sol�licitar a la Diputació de Barcelona l’atorgament de l’ajut 
econòmic d’import 7.500 € per tal de poder cobrir la resta del 73% del cost de 
la planificació, organització i realització del curs de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
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TERCER.- Comunicar a la Intervenció Municipal per tal de que faci la reserva de 
crèdit de 2.810 € a càrrec de la partida 08 323 22618 i la corresponent  
generació de crèdit de 7.500 € a la mateixa partida. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al servei d’ensenyament.  
 
CINQUÈ.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 26 
de juliol de 2012.” 
 
S’ incorpora a la sessió la Sra. Montserrat Ametller Viñamata, en la seva 
condició de regidora convidada per aquest acte. 
 

7. Aprovació acceptació subvenció nominativa del Ministeri de Cultura per al 
projecte Parc Arqueològic de La Roca del Vallès 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que en data 30 de juny de 2012, ha estat publicada en el BOE la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2012, 
on hi figura consignada una subvenció nominativa a favor de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, per un import de 100.000 euros,  corresponent al Projecte 
Parc Arqueològic de La Roca del Vallès (identificació 76747) dins del programa 
337B de conservació i restauració de béns culturals del Ministeri de Cultura. 

Vist allò que estableix l’Ordre CUL/163/2010, de 27 de gener, per la que 
s’aprova el procediment de concessió de subvencions nominatives del 
Ministeri de Cultura i dels seus organismes públics, el procediment s’iniciarà a 
instància del beneficiari mitjançant la presentació d’una sol�licitud en el termini 
de tres mesos des de l’entrada en vigor de la Llei de Presupostos Generals de 
l’Estat. 

Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es considera de gran 
interès  promoure i dinamitzar el parc arqueòlogic del nostre municipi.  

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 sotasignat proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 

PRIMER.- Sol�licitar la subvenció nominativa a favor de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, per un import de 100.000 euros, corresponent al Projecte Parc 
Arqueològic de La Roca del Vallès (identificació 76747) dins del programa 337B 
de conservació i restauració de béns culturals del Ministeri de Cultura. 

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

8. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de data 1 d'agost de 2012 per la qual 
s'aprova la certificació mensual d'obra número 7 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 d’1 
d’agost de 2012, en relació amb la certificació núm. 7 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 7 de les obres realitzades el mes de juny 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 70.954,10 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.  
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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 7 de les obres realitzades al mes de 
juny 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 70.954,10 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. 

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 1 d’agost 
de 2012 relatiu a l’aprovació de la certificació mensual d’obra número 7 
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 
70.954,10 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 18:45, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.     L’alcalde 
 
 
 


