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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 17 d'octubre de 2013. NÚMERO Sessions a Junta de 
Govern Local 2013/20. 
 
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 17 d'octubre de 2013, essent les 18:10 hores es reuneixen a 
la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,  Sr. 
Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. 
Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i 
Fortuny i la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors 
convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que conformen 
la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a l’examen i 
deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre del dia. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 3 d'octubre 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 3 d’octubre 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, amb l’abtencio 
del Sr. Jose M. Mateo perquè no va assistir a la junta del dia 3 d’octubre de 2013. 
 

2. Aprovació errada material reclamació Catsalut 
 
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 el Conveni, signat en data 18 de desembre de 1998, entre l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès i l’entitat de dret públic Servei Català de la Salut (CatSalut), 
amb CIF número S-5800006-H, on s’acordava que: 
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- L’Ajuntament de La Roca del Vallès construïa un centre d’atenció 
privada en un solar de la seva titularitat (Es coneix com el CAP de La 
Torreta). 

 
- Una vegada s’hagi procedit a la recepció de les obres, l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, inscriurà l’obra nova en el Registre de la Propietat 
i farà la cessió de la possessió del centre d’atenció primària a l’entitat 
de dret públic Servei Català de la Salut (CatSalut), amb CIF número S-
5800006-H. 

 
Vist que en data 6 de juny de 2013 es va fer la reclamació a l’entitat de dret 
públic Servei Catala de la Salut pels subministraments d’aigua i electricitat 
durant els anys 2010 a 2013 fins el febrer.  
 
Vist que en la reclamació hi ha una errada material i on diu:  
 
“PRIMER.- APROVAR l’import de 24.767,67 euros, com despesa assumida per 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pels serveis de subministrament d’aigua i 
electricitat durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 (fins febrer), d’acord amb el 
següent esquema: 
 
  - Pel servei de subministrament d’aigua 

(Període comprés entre els anys 2010 i 2012):      186,43 euros. 
  - Pel servei de subministrament d’electricitat: 
  (Període comprés entre els anys 2010 i 2013-02) 22.578,24 euros. 
         ----------------------- 
  TOTAL       24.764,67 euros.” 
 
Ha de dir:  
 
“ PRIMER.- APROVAR l’import de 22.764,67 euros, com despesa assumida per l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, pels serveis de subministrament d’aigua i electricitat durant els anys 
2010, 2011, 2012 i 2013 (fins febrer), d’acord amb el següent esquema: 
 
  - Pel servei de subministrament d’aigua 

(Període comprés entre els anys 2010 i 2012):      186,43 euros. 
  - Pel servei de subministrament d’electricitat: 
  (Període comprés entre els anys 2010 i 2013-02) 22.578,24 euros. 
         ----------------------- 
  TOTAL       22.764,67 euros.” 
 
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 
PRIMER.- Rectificar l’errada material existent en l’acord adoptat per la Junta 
de Govern Local de data 6 de juny de 2013 en el que s’aprova la reclamació 
a l’entitat de dret públic Servei Català de la Salut (CatSalut), amb CIF número 
S-5800006-H, els imports satisfets per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pels 
serveis de subministrament d’aigua i electricitat durant els anys 2010, 2011, 2012 
i 2013 (fins febrer). 
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SEGON.- Notificar l’acord a l’entitat de dret públic Servei Català de la Salut 
(CatSalut), amb CIF número S-5800006-H, així com als Serveis Tècnics i 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients. 
 

3. Donar compte de la relació de factures d'import 133.526,91 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 1119/2013. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de 
les obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar- se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de la Corporació el 
reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromís de 
despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar- se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2013, correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2013 preveu 
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és 
competència de l’Alcalde d’acord amb l’ establert a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la 
modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/14, per un import 
de 133.526,91 euros. 
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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 51.893 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      81.633,91 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 
 

4. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de La Roca del 
Vallès i la Fundació Privada Cultural de Granollers A.C. 

 
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 la Fundació Privada Cultural de Granollers AC porta a terme activitats 
culturals i formatives adreçades als alumnes d’educació infantil, de primària i 
de secundària de diferents municipis de la comarca del Vallès Oriental.. 

 
Atès que el servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de La Roca, amb la 
voluntat d’oferir un servei de caire social i amb l’objectiu de contribuir a la 
formació d’infants i joves, vol promocionar i difondre les arts escèniques entre 
als escolars del municipi i pel curs 2013-2014, s’ha determinat a col�laborar amb 
la Fundació Privada Cultural de Granollers AC espectacles de teatre, dansa i 
audicions de música, adequades als diferents nivells educatius. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col�laboració entre 
la Fundació Privada Cultural de Granollers AC i la l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès en la promoció d’activitats culturals i formatives adreçades als alumnes 
d’educació infantil, de primària i de secundària de les escoles del municipi.   
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
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L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
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. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni de col�laboració  entre 
la Fundació Privada Cultural de Granollers AC i l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació Privada Cultural de Granollers 
AC.  
 
Tercer- Comunicar aquest acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis i Atenció a 
les Persones.  
 

5. Aprovació convensi de la Biblioteca Municipal amb les escoles de primària 
municipals i l'IES La Roca 

 
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 la Biblioteca Municipal de la Roca del Vallès, dins de l’àmplia varietat 
de serveis que ofereix als veïns i altres ens del municipi de la Roca del Vallès, 
oferta l’anomenat “Serveis a Escoles”. 
 
Atès que d’acord amb aquest Servei, biblio.laroca treballa estretament amb 
les escoles  i les biblioteques escolars del municipi a fi de realitzar visites-
programes per als seus diferents cursos. 
 
Atès que Biblio.laroca, prèvia reunió i discussió amb els responsables dels tres 
centres docents de primària del municipi, s’ha consensuat l’establiment d’uns 
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convenis de col�laboració mútua per tal de regular la forma en com es 
prestarà aquell servei. 
 
Atès que el “Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública de 1994” 
estableix en els seus punts 1 i 2 que la Biblioteca “... dona recolzament a 
l’educació, tant a nivell individual com autodidacta, així com a l’educació 
formal en tots els seus nivells.”.  Les “Directrius IFLA/UNESCO per al 
desenvolupament dels serveis de les biblioteques  públiques del 2001” 
estableix, com a la finalitat d’aquestes, l’educació i la instrucció “... la 
biblioteca pública hauria de proporcionar materials en els mitjans adequats 
per a col�laborar en els processos d’aprenentatge escolar i extraescolar.”. 
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
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. 760, de 30 de juny de 2011. 
 
Vist l’informe de la directora de la Biblioteca Municipal. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni per a la prestació del “Servei a 
escoles”, per  al curs escolar 2013-2014 prorrogable per dos cursos escolars més 
d’acord mutu i que es concreta en les clàusules que recullen els convenis, amb 
les escoles de primària Pilar Mestres, La Torreta, Mogent i Sta Agnès i amb 
l’Institut de Secundària de La Roca. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a totes les escoles de primària del 
municipi 
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TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 20:15, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 


