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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 4 d'abril de 2013. NÚMERO  2013/8 . 
 
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 4 d'abril de 2013, 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, assistits per mi la 
secretària, Sra. Dolors Melero Guirao, i l’interventor Antoni Lopez Martinez. 
 
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 21 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 21 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. Acceptació compensació entre empreses del mateix grup per deute existent 
de la Mercantil Cingles BUS SA 

 
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 la mercantil Cingles Bus, SA., amb CIF número A-61333654, havia 
presentat, en dates 30 de gener de 2013 (número de Registre d’Entrada 
2013/000630) i data 12 de febrer de 2013 (número de Registre d’Entrada 
2013/000967), factura amb número 12131T0006, de data 28 de gener de 2013, 
d’import 8.594,16 euros i document corresponent a la liquidació de l’any 2012 
del servei municipal de transport de viatgers per carretera a La Roca del Vallès, 
que informe del dèficit econòmic de l’explotació de 176.037,36 euros. 
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Vist que de la fiscalització efectuada pels Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, amb la col�laboració dels Serveis Tècnics, van 
comprovar que l’import reclamat no s’ajustava als indicadors de la gestió 
mensual. 
 
Vist que aquesta incidència va ser comunicada a la mercantil Cingles Bus, SA., 
amb CIF número A-61333654, pel seu aclariment i que aquesta, presenta nou 
comunicat de liquidació de l’any 2012 del servei municipal de transports de 
viatgers per carretera a La Roca del Vallès, que presenta un superàvit en 
l’explotació de 3.783,38 euros, a favor de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
Vist l’existència de factures positives i d’abonament a la comptabilitat 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a favor de la mercantil 
Cingles Bus, SA., amb CIF número A-61333654 i de la mercantil –del mateix 
grup- anomenada Empresa Sagalés, SA., amb CIF número A-08005696, en 
qualitat de continuadora, des del mes de gener de 2013, del servei municipal 
de transports de viatgers per carretera a La Roca del Vallès, d’acord amb el 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità 
de Barcelona i l’empresa Sagalés, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, de data 29 de 
novembre de 2012. 
 
Vist l’existència del document conjunt, de data 21 de gener de 2013, de les 
mercantils Cingles Bus, SA., amb CIF número A-61333654 i Empresa Sagalés, SA., 
amb CIF número A-08005696, presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, en data 25 de març de 2013, amb número de Registre 
d’Entrada 2013/001927, on manifesten la seva conformitat i consentiment de 
compensació de la quantitat dels 3.783,38 euros pendents de la factura 
d’abonament amb número 12132N0001, de data 01 de febrer de 2013, emesa 
per la mercantil Cingles Bus, SA., amb CIF número A-61333654, amb qualsevol 
de les factures presentades per l’altra mercantil (es a dir, Empresa Sagalés, SA., 
amb CIF número A-08005696). 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 27 de març de 2013, on es detallen els aspectes més rellevants 
de l’expedient administratiu de la liquidació de l’any 2012 del servei municipal 
de transport de viatgers per carretera a La Roca del Vallès, les actuacions 
posteriors i la conveniència de compensar les factures existents a la 
comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 de 
juny de 2011, número 760 a la Junta de Govern Local, 
 
 
PROPOSO: 
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PRIMER.- ACCEPTAR el document de data 21 de març de 2013, presentat al 
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 25 de març 
de 2013, amb número de Registre d’Entrada 2013/001927, de les mercantils 
Cingles Bus, SA., amb CIF número A-61333654 i Empresa Sagalés, SA., amb CIF 
número A-08005696, on manifesten la seva conformitat i consentiment de 
compensació de la quantitat dels 3.783,38 euros pendents de la factura 
d’abonament amb número 12132N0001, de data 01 de febrer de 2013, emesa 
per la mercantil Cingles Bus, SA., amb CIF número A-61333654, amb qualsevol 
de les factures presentades per l’altra mercantil (es a dir, Empresa Sagalés, SA., 
amb CIF número A-08005696). 
 
SEGON.- COMPENSAR les següents factures: 
 

Factura Data Tercer Descripció Import 

 

12132N0001 01/02/2013 
Cincles Bus, 
SA. 
A-61333654 

Regularització de la liquidació 
de l’any 2012 del servei 
municipal de transport de 
viatgers per carretera a La 
Roca del Vallès 

-12.377,54 euros. 

 
 

Factura Data Tercer Descripció Import 
 

12131T0006 28/01/2013 
Cincles Bus, SA. 
A-61333654 

Liquidació de l’any 2012 del 
servei municipal de transport 
de viatgers per carretera a La 
Roca del Vallès. 

8.594,16 euros. 

 

01131T0187 31/01/2013 
Empresa Sagalés, 
SA. 
A-08005696 

Prestació mensual (gener de 
2013) del servei municipal de 
transport de viatgers per 
carretera a La Roca del 
Vallès. 

12.696,03 euros1. 

 

                                                 
1 Compensació parcial. 
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TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord a les mercantils Cingles Bus, SA., amb 
CIF número A-61333654 i Empresa Sagalés, SA., amb CIF número A-08005696, 
així com als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
als efectes escaients 
 

3. Anul.lació de la facturació electrica de la mercantil Unión Fenosa 
Comercial SL 

 
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 d’una factura incorrecta emesa per la mercantil Unión Fenosa 
Comercial, SL., amb CIF número B-82207275, amb les següents característiques: 
 
- Número de factura:   03111010374855. 
- Data de l’emissió:   30 de maig de 2012. 
- Adreça del subministrament: Carretera de Cardedeu a La Roca del Vallès, 

s/n – BJBV 5105 – Rotonda 
- CUP:     ES0031408043548001BS0F. 
- Període de facturació:  30 d’agost de 2011 a 30 d’octubre de 2011. 
- Import:    36.593,29 euros. 
 
Vist que aquesta factura ha estat objecte d’una reclamació als serveis 
d’atenció al client de la mercantil Unión Fenosa Comercial, SL., amb CIF 
número B-82207275. Comunicar que aquests serveis 
(cclientes@gasnaturalfenosa.com), amb les següents característiques: 
 
- Número d’incidència:  R30012310868. 
- Número de sol�licitud:  A3-0012328483. 
- Data i hora de recepció:  12 de setembre de 2012 – 14:49 hores. 
 
Vist que la reclamació ha estat resolta, per part de la mercantil Unión Fenosa 
Comercial, SL., amb CIF número B-82207275, presentat una nova factura amb 
les següents característiques: 
 
- Número de factura:   03111050004981. 
- Data de l’emissió:   25 d’octubre de 2012. 
- Adreça del subministrament: Carretera de Cardedeu a La Roca del Vallès, 

s/n – BJBV 5105 – Rotonda 
- CUP:     ES0031408043548001BS0F. 
- Període de facturació:  30 d’agost de 2011 a 30 d’octubre de 2011. 
- Import:    899,77 euros. 
 
Vist que ha estat requerida a la mercantil Unión Fenosa Comercial, SL., amb 
CIF número B-82207275, la factura d’abonament per cancel�lar la incorrecta, 
no obtenint resultats satisfactoris i que, d’acord amb les dades que figuren a la 
comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, continua 
existint l’obligació pendent de satisfer. 
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Vist l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 28 de març de 2013, on es detallen els aspectes més rellevants 
de l’expedient administratiu i la conveniència de regularitzar la situació 
comptable de la mercantil Unión Fenosa Comercial, SL., amb CIF número B-
82207275, 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.- AJUSTAR els resultats comptables i pressupostaris de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, de tal manera que no figuri cap obligació de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès a favor de la mercantil Unión Fenosa Comercial, SL., 
amb CIF número B-82207275, referenciat a: 
 

- Número de factura:   03111010374855. 
- Data de l’emissió:   30 de maig de 2012. 
- Adreça del subministrament: Carretera de Cardedeu a La Roca del 

Vallès, s/n – BJBV 5105 – Rotonda 
- CUP:     ES0031408043548001BS0F. 
- Període de facturació:  30 d’agost de 2011 a 30 d’octubre de 

2011. 
- Import:    36.593,29 euros. 

 
SEGON.- TRASLLADAR còpia de l’acord a la mercantil Unión Fenosa Comercial, 
SL., amb CIF número B-82207275, així com als Serveis Tècnics i Econòmics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients. 
 
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 
 
 


