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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 16 de maig de 2013. NÚMERO 2013/11. 
 
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, 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 16 de maig de 2013, essent les 17:30 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, 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. 
 
Havent excusat la seva asistencia la Sra. Marta Pujol Armengol 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 2 de maig de 2013 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 2 de maig de 2013, el qual va estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
sol�liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els 
assistents. 
 

2. Aprovació compensació parcial de la factura d'electricitat de la mercantil 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL, factura F0314N00000665 

 
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’existència de les factures, emeses per la mercantil Endesa Distribución 
Eléctrica, SL., amb CIF número B-82846817, amb les següents característiques: 
 

- Factura número F0314N00000665, de data 25 de març de 2013, 
corresponent al subministrament elèctric emplaçat en el carrer Anselm 
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Clavé, 44, xamfrà carrer de Catalunya (Contracte de subministrament 
número: 423375717), d’import total 14.957,81 euros. 

 
- Factura número F0314N00000666, de data 25 de març de 2013, 
corresponent al subministrament elèctric emplaçat en el carrer Anselm 
Clavé, 44, pis 1 (Contracte de subministrament número: 423375717), 
d’import total 3.574,58 euros. 

 
Vist que ha estat requerit a la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SL., amb 
CIF número B-82846817, la regularització de les factures incorrectes i que 
s’havien de compensar, dels punts de subministraments codificats amb els 
CUPS números ES0031405026818001YV0F, ES0031408452488001ES0F i 
ES0031405169016003JJ0F, sense resposta per l’esmentada mercantil. 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer municipal, de data 25 d’abril de 2013, on 
conclou que “l’import total al que ascendeix allò que s’ha pagat erròniament 
a Fecsa-Endesa és 7.491,67 €.”. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 13 de maig de 2013, on es detallen els aspectes més rellevants 
de l’expedient administratiu i la conveniència de regularitzar la situació 
comptable de la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SL., amb CIF número 
B-82846817, tant des del punt de vista fiscal, com la seva incidència amb el 
deute pendent real existent amb l’esmentada mercantil. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 de 
juny de 2011, número 2011/0760 a la Junta de Govern Local, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- APROVAR les factures presentades per la mercantil Endesa 
Distribución Eléctrica, SL., amb CIF número B-82846817, amb les següents 
referències: 
 

- Factura número F0314N00000665, de data 25 de març de 2013, 
corresponent al subministrament elèctric emplaçat en el carrer Anselm 
Clavé, 44, xamfrà carrer de Catalunya (Contracte de subministrament 
número: 423375717), d’import total 14.957,81 euros. 

 
- Factura número F0314N00000666, de data 25 de març de 2013, 
corresponent al subministrament elèctric emplaçat en el carrer Anselm 
Clavé, 44, pis 1 (Contracte de subministrament número: 423375717), 
d’import total 3.574,58 euros. 

 
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 18.532,39 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària amb número de codificació 06 160 22100 – Energia 
elèctrica del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
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l’any 2013, pressupost prorrogat d’acord amb els preceptes que es regulen la 
normativa reguladora de les hisendes locals. 
 
TERCER.- RECONÈIXER l’obligació de les factures per import total de 18.532,39 
euros (IVA inclòs) de la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SL., amb CIF 
número B-82846817, corresponents a la facturació del subministrament elèctric 
emplaçat en el carrer Anselm Clavé, 44, xamfrà carrer de Catalunya i en el 
carrer Anselm Clavé, 44, pis 1. 
 
QUART.- APROVAR la valoració de les factures incorrectes que ha presentat la 
mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SL., amb CIF número B-82846817, per 
diferents períodes, dels punts de subministraments codificats amb els CUPS 
números ES0031405026818001YV0F, ES0031408452488001ES0F i 
ES0031405169016003JJ0F i que ascendeix a un import total de 7.491,67 euros. 
 
CINQUÈ.- COMPENSAR l’import total de 7.491,67 euros, corresponents a la 
valoració de les factures incorrectes dels subministraments codificats amb els 
CUPS números ES0031405026818001YV0F, ES0031408452488001ES0F i 
ES0031405169016003JJ0F. 
 
SISÈ.- ORDENAR el pagament immediat de l’import total de 11.040,.72 euros 
(IVA inclòs), a favor de la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SL., amb CIF 
número B-82846817. 
 
SETÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord a la mercantil Endesa Distribución 
Eléctrica, SL., amb CIF número B-82846817, així com als Serveis Tècnics i 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients. 
 
VUITÈ.- AJUSTAR els resultats comptables i pressupostaris de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès a aquesta proposta, de tal manera que no figuri cap obligació 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès a favor de la mercantil Endesa 
Distribución Eléctrica, SL., amb CIF número B-82846817, pel que fa referència a 
la compensació dels 7.491,67 euros. 
 

3. Donar compte de la relació de fatures F2013/6 per import de 
138.777,89 euros aprovada per resolució d'alcaldia 52/2013 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de 
les obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar- se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 



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 

 

 4 

bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de la Corporació el 
reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromís de 
despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar- se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012  prorrogat per a l’exercici 2013, correspon a l’Alcalde autoritza, 
entre altres, les despeses derivades de contractacions i concessions de tota 
classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2012 
prorrogat per a l’exercici de 2013 preveu que el reconeixement i liquidació de 
les obligacions legalment adquirides és competència de l’Alcalde d’acord 
amb l’ establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre 
de mesures per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 
2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/6, per un import 
de 138.777,89 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 111.569,83 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 27.208,06 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 SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
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4. Aprovació ratificació resolució alcaldia atorgament avançament 

subvenció al BM La Roca 2013 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la resolució d’alcaldia que 
s’expressa a continuació, la Junta de Govern Local la ratifica. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució  de 
data 30 d’abril de 2013, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Vist l’escrit presentat per l’entitat local Balonmano La Roca amb registre 
d’entrada 2188 del 9 d’abril del 2013 en la qual exposa que la Federació 
Espanyola d’Handbol ha atorgat al BM La Roca l’organització de la Fase 
d’ascens a Primera Nacional Espanyola,  així com també ha atorgat a la 
mateixa entitat i per les mateixes dates l’organització del Campionat 
d’Espanya Cadet femení, amb la qual l’entitat haurà de suportar una despesa 
important.  
Ates que l’entitat mencionada realitza una important i reconeguda tasca 
esportiva i social en la promoció de base de l’esport escolar amb més de 400 
nens i nenes de totes les edats. 
Ates que la política municipal i l’objectiu de l’Ajuntament es el de la promoció 
de l’esport en edat escolar, amb el conseqüent recolzament a les entitats 
esportives locals 
 
Atès que està previst que la Junta de Govern aprovi durant el mes de maig la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió, mitjançant concurs públic, 
de subvencions per activitats esportives per a l’any 2013.  
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’esports en el qual es proposa atorgar una 
quantitat de 6.000 euros a l’entitat esportiva local  Balonmano La Roca, ajut 
que serà descomptat de la subvenció atorgada a aquesta entitat en el cas de 
que el Balonmano La Roca hagi concorregut a la convocatòria abans 
esmentada i si se li hagi concedit. En el cas que no rebin subvenció o la 
subvenció atorgada sigui inferior a aquests 6.000 euros, s’haurà de retornar a la 
tresoreria municipal l’import corresponent. la subvenció atorgada. 
 
Atès que degut a l’urgència de l’ajut procedeix la seva aprovació mitjançant 
resolució de l’alcaldia sotmesa a la ratificació de la propera junta de govern 
local. 
 
Atès l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que correspon a 
l’alcalde disposar de despesa i ordenar pagaments dins els límits de la seva 
competència, sempre que estigui previst en el Pressupost i el seu import 
acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos 
ordinaris, llevat les de tresoreria que li corresponguessin quan l’import acumulat 
de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior. 
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Atès que l’article 240.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les entitats 
locals poden atorgar subvencions i ajudes de contingut econòmic o d’altra 
naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de particulars que facin 
activitats que complementin o supleixin les competències locals. 
 
Considerant que és urgent i necessari resoldre l’atorgament proposat per 
l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones. 
 
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació, aquesta Alcaldia-
Presidència,  
 
RESOL: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’un ajut de 6.000,00 €  amb càrrec a la partida 
pressupostària 09-340-48504 “subvencions a entitats esportives” a l’entitat 
balonmano La Roca, ajut que serà descomptat de la subvenció atorgada a 
aquesta entitat en el cas de que el Balonmano La Roca hagi concorregut a la 
convocatòria abans esmentada i si se li hagi concedit. 
 
SEGON.- En el cas que el Bm La Roca no sortís adjudicat en la convocatòria de 
subvencions per a entitats esportives o la subvenció atorgada sigui inferior a 
aquests 6.000 euros, haurà de retornar la bestreta dintre el mes següent a la 
notificació de la no adjudicació sent, en tot cas, la data màxima el 31 de 
desembre de 2013. El requeriment executiu d’aquesta bestreta, podrà portar 
l’exclusió d’aquesta entitat per les següents convocatòries. 
 
TERCER- Ordenar el pagament immediat de la subvenció a l’entitat 
beneficiària.  
 
QUART- Requerir al beneficiari de la subvenció per a que acreditin i justifiquin el 
destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 13 al 15 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions destinades a 
associacions i entitats esportives, i que es transcriuen a continuació: 
“Article 13.- Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran obligats a 
justificar abans del 15 de desembre de l’any referit a la convocatòria, que 
l’import ha estat destinat a la finalitat per la qual va ser atorgada i per això 
hauran d’aportar: 

a) Certificat de justificació de la subvenció. 
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a la 

quantitat subvencionada i amb els següents requisits: 
 
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària 
2.- Contenir el DNI o NIF 
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció pel programa o 
activitat. 

c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació econòmica, 
amb exemplar de la documentació utilitzada per a la difusió o 
realització de l’activitat, on figurarà: “Amb el suport de l’ÀREA 
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D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA” i el logotip de 
l’Ajuntament. 

 
Article 14.- Si la documentació presentada en temps hàbil fos incorrecta o 
incompleta se li comunicarà a l’interessat, consentint-li un nou termini 
improrrogable de 15 dies hàbils per corregir-la o completar-la. 
Article 15.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquestes normes, 
podrà ocasionar la inhabilitació per rebre noves subvencions, així com el 
retorn, per part de l’Entitat sol�licitant de les quantitats corresponents a les 
activitats no realitzades.” 
 
CINQUE.-  Comunicar aquesta Resolució a la Intervenció Municipal. 
 
SISÈ.-  Notificar aquesta Resolució als interessats. 
 
SETÈ.- Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern que es realitzi.” 
 
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 30 
d’abril de 2013. 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 18:00, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe. 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


