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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinària DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 21 de març de 2013. NÚMERO 2013/7. 
 
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 21 de març 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, i l’interventor Sr. Antonio 
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 7 de març 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 7 de març 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. Donar compte de la relació de factures d'import 95.326,30 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 285/2013. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 285/2013 la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2013/3 per import de 95.326,30 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 . 
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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/2013/3, per un import de 
95.326,30 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 86.887,88 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 8.438,42 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. 
 
 

3. Prórroga del servei de recollida, acollida i assitència d'animals domèstics 
 
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 l’Ajuntament de La Roca del Vallès necessita realitzar la contractació 
de la pròrroga del servei de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics 
de companyia, abandonats o perduts i animals salvatges urbans o ferits a la 
via pública i d’auxili a actuacions judicials o de cossos de seguretat, al municipi 
de la Roca del Vallès, fins que es faci un nou concurs per adjudicar aquest 
servei. 
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Vist que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té contractat fins a data 31 de 
desembre de 2012 al Sr. Pau Ferrer Ríos (Rodamóns 24 h.), per a dur a terme el 
servei de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia, 
abandonats o perduts i animals salvatges urbans o ferits a la via pública i 
d’auxili a actuacions judicials o de cossos de seguretat, al municipi de la Roca 
del Vallès. 
 
Atès que aquest servei està funcionant de manera òptima, complint els seus 
objectius previstos i satisfent les necessitats dels seus usuaris. 
 
Vist que l’article 235.a del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny – ROAS - estableix que sens 
perjudici de les obligacions específiques que s'estipulin en el contracte, són 
obligacions del contractista prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat 
que hagi acordat l'ens local contractant sense altres interrupcions que les que 
es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d'extinció normal 
del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci 
càrrec de la seva gestió. 
 
Vist l’informe favorable del Cap de la Policia Local, de data 1 de Març de 
2013, respecte a la pròrroga del servei de recollida d’animals amb el Sr. Pau 
Ferrer Ríos (Rodamóns 24 h.). 
 
Vist el pressupost presentat per el Sr. Pau Ferrer Ríos (Rodamóns 24 h.), amb DNI 
núm. 47.702147-D. 
 
Vista l’existència de consignació pressupostària en la partida 03-130-22709 del 
vigent pressupost econòmic de la corporació. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la continuïtat en la prestació del servei de recollida, acollida i 
assistència d’animals domèstics de companyia, abandonats o perduts i 
animals salvatges urbans o ferits a la via pública i d’auxili a actuacions judicials 
o de cossos de seguretat, al municipi de la Roca del Vallès, fins que es faci un 
nou concurs per adjudicar el servei, que en tot cas, s’haurà de formalitzar 
abans de 4 mesos, amb el següent detall: 
 

 

 MOTIU PROVEÏDOR IMPORT (IVA INCLÒS) 
Prórroga del Sr. Pau 
Ferrer Ríos (Rodamóns 24 

Pau Ferrer Ríos 
(Rodamóns 24 h.) 

8.823,32€  
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h.) fins que es faci un 
nou concurs per 
adjudicar el servei (4 
mesos) 
  En factures que es 

presentin les relatives  a 
aquest contracte, cal 
anotar, en un lloc visible, 
la referència 
R.C. : 1255 

 

 

SEGONA.-  Autoritzar i disposar les despeses corresponents als imports 
anteriorment detallats amb càrrec a la partida pressupostària del Pressupost 
municipal vigent. 
 
TERCERA.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-li a la intervenció 
municipal. 
                
QUARTA.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació, tant àmpliament 
com a dret sigui possible, per a l’execució d’aquest acord. 
 

4. Acceptació de la donació documental del Sr. Josep M. Planas Lliví 
a l'Arxiu municipal 

 
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 el 24 d’octubre de 2012 el Sr. Josep M. Planas Lliví, veí de la Roca del 
Vallès, es posa en contacte amb l’Arxiu municipal per comunicar-nos que 
disposa de material històric d’interès que vol donar a l’Arxiu per a ser conservat 
i difós. Es tracta de vuit fotografies de la primera meitat del segle XX, de 
temàtica escolar i festiva, i de quatre anuncis de les actuacions del “Grup 
d’amics del Teatre de la Roca del Vallès” dels anys 70 del segle passat. 
 
Atès que l’Arxiu Municipal de la Roca del Vallès (AMRV) és un servei públic de 
caràcter administratiu especialitzat en el tractament i gestió de la 
documentació, i en la seva custòdia i divulgació. Entre les seves funcions, 
descrites al Reglament de l’Arxiu municipal que va ser aprovat l’any 2005, hi ha 
la de vetllar per la integritat del patrimoni documental del municipi i per la seva 
protecció i recuperació. Amb aquesta finalitat, l’Arxiu s’obre a la donació i al 
dipòsit de fons documentals que són d’interès històric o cultural, provinent de 
particulars, associacions, entitats, empreses i altres administracions, per tal de 
contribuir a la conservació i difusió del patrimoni documental del municipi. 
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Atès que recuperar els documents objectes d’aquesta donació és de gran 
importància de cara a la seva difusió i preservació, ja que es tracta de 
material inèdit que no s’ha conservat entre els fons de l’Arxiu municipal. 
 
Atès que aquestes donacions incrementen el patrimoni cultural del poble ja 
que completen els fons i les col�leccions de l’Arxiu per posar-los a l’abast dels 
investigadors i usuaris i garantir la preservació per a les generacions futures. 
 
Es per tot això, que la regidora de Patrimoni sotasignant proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar la donació de les vuit fotografies i dels quatre anuncis –
cartells- de les actuacions del “Grup d’Amics del Teatre de la Roca del Vallès” 
procedents del Sr. Josep M. Planas Lliví. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Josep M. Planas Lliví.  
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

5. Aprovació conveni amb el Club Ciclista La Torreta Bike per a la cessió 
d'un local a Can Tàpies 

 
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 l’entitat esportiva Club Ciclista La Torreta Bike necessita, per al seu 
funcionament d’un espai adequat per a les seves activitats i 
emmagatzematge de material.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, dins de les polítiques esportives 
locals, vol donar suport a la promoció de l’esport i a les entitats del municipi. 
 
Tenint en compte 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. 
 
Atès que 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 
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desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Tenint que compte que 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. 760/11, de 30 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat 
esportiva Club Ciclista La Torreta Bike, per a la cessió d’un local a Can Tàpies.  
 
SEGON.- A la signatura de l’esmentat conveni serà obligatori que l’entitat 
esportiva Club Ciclista La Torreta Bike presenti justificant d’haver subscrit 
l’assegurança de l’espai conforme a la legislació aplicable. 
   
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, a Intervenció i al Departament 
d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
Dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 

6. Aprovació conveni amb la parroquia de santa agnès de 
malanyanes per a la donació en custodia d'una talla de fusta 
representant a Sata Agnès 

 
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 el passat 24 d’octubre 2012 es va inaugurar l’exposició “SENSACIONS” 
– Escultures en fusta de Diego Invernón Garcia. 

 
Atès que durant l’acte d’inauguració el Sr. Diego Invernon Garcia va 
manifestar la voluntat de donar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès una talla 
de fusta representant a Santa Agnès, del qual és l’únic propietari i sense 
demanar cap tipus de compensació. 
 
Atès que durant la Festa Major d’Hivern de Santa Agnès de Malanyanes, el 
diumenge 20 de gener, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va fer donació en 
dipòsit de la talla de fusta a la Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes, amb 
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la intenció de signar un Conveni per a que quedi constància d’aquesta cessió 
en dipòsit. 
 
Tenint en compte 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. 
 
Atès que 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. 
 
Tenint que compte que 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. 760/11, de 30 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la 
Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes, de cessió en dipòsit d’una talla de 
fusta representnat a Santa Agnès. 
   
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a Intervenció i al Departament 
de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
Dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 

7. Aprovació Plecs de Condicions Tècniques i administratives que han deregir 
el concurs per l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentaria en 
els mercats setmanals 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. 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 31 de gener de 2013, va 
aprovar definitivament l’ordenança reguladora dels mercats setmanals de La 
Roca del Vallès.  
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament ampliar el número de parades als 
mercats setmanals del municipi. 
 
Atès que l’article 9.3 de l’esmentada ordenança estableix que el procediment 
de selecció per l'atorgament de les noves autoritzacions, així com per cobrir les 
vacants que es puguin produir entre les ja atorgades es realitzarà en règim de 
concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública. A tal efecte, la Junta 
de Govern Local aprovarà amb la suficient antelació per a cada 
convocatòria d'atorgament d'autoritzacions les corresponents bases, que 
inclouran els requisits i criteris d'adjudicació, així com el termini per resoldre el 
procediment, indicant que ultrapassant aquest sense que s'hagi dictat la 
resolució, aquesta s’haurà d'entendre desestimada. 
 
Atès que l’atorgament de llicències d’utilització privativa de la via pública amb 
parades de venda del mercat setmanal s’ha d’ajustar al que estableix el Reial  
Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda 
ambulant o no sedentària, respectant, en tot cas, el règim de concurrència 
competitiva i el que estableixi, en el seu cas la Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat mitjançant Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
L’article 57 del reglament esmentat requereix que el procediment respecti els 
principis de d’objectivitat, publicitat i concurrència.  
 
Atès que el present procediment té per objecte l’aprovació del Plec de 
Condicions tècniques i administratives que han de regir el concurs per 
l’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària en els mercats 
setmanals de La Roca del Vallès.  
 
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. 
 
Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar els plecs de condicions tècnico administratives que han de 
regir el concurs per l’atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària 
en els mercats stmanals de La Roca del Vallès, i que determinen els criteris de 
valoració de les propostes.  
 
SEGON: Publicar els plecs en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès i una referència al Butlletí Oficial de la Província, durant un 
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termini no inferior als vint dies, durant els quals es podran presentar 
al�legacions.  
 
TERCER: Convocar simultàniament licitació mitjançant anunci al Perfil del 
contractant i al Butlletí Oficial de la Província, pel termini de vint dies naturals. 
 
QUART: Un cop transcorregut el termini indicat sense haver-se presentat 
reclamacions ni al�legacions el plec de condicions esdevindrà definitivament 
aprovat. En cas de presentar-se aquestes se suspendrà la convocatòria fins a 
la seva resolució. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones.  
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 18:40, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.     L’alcalde 
 
 
 


