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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA LA LA LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENTSESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENTSESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENTSESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT    DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA LOCAL REALITZADA EL EL EL EL DIA DIA DIA DIA 3 de juny de 20103 de juny de 20103 de juny de 20103 de juny de 2010.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO 2010/142010/142010/142010/14....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
       
 
Havent excusat la seva absència la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata. 
 

A la Roca del Vallès, el dia 3 de juny de 2010, essent les 18:30 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí 
i Gurgui. I el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de regidor 
convidat expressament per a aquest acte, assistits per mi el Secretari acctal. 
Robert Roca i Parés. 
 
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 SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
    

1.1.1.1. Ratificació del caràcter urgent de la sessióRatificació del caràcter urgent de la sessióRatificació del caràcter urgent de la sessióRatificació del caràcter urgent de la sessió    
    
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 de la 
convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes relacionats en 
l’ordre del dia que es convenient resoldre abans de la propera sessió ordinària, 
restant aprovada per unanimitat dels assistents l’esmentada ratificació. 
    
Abans de debatre el punt següent s’absenta de la sessió el Sr. Jordi Fortí Gurgui. 
    

2.2.2.2. Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres 
definides en el "Projecte de millora de l'accessibilitat i peatonalització del definides en el "Projecte de millora de l'accessibilitat i peatonalització del definides en el "Projecte de millora de l'accessibilitat i peatonalització del definides en el "Projecte de millora de l'accessibilitat i peatonalització del 
centre urbà de Santa Agnès de Malancentre urbà de Santa Agnès de Malancentre urbà de Santa Agnès de Malancentre urbà de Santa Agnès de Malanyanes (adaptat a límits de gestió)yanes (adaptat a límits de gestió)yanes (adaptat a límits de gestió)yanes (adaptat a límits de gestió)    
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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 Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió 
celebrada el 25 de febrer de 2010 va acordar iniciar l’expedient de contractació de les 
obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre 
urbà de Santa Agnès de Malanyanes” per procediment negociat sense publicitat i 
tramitació urgent, acordant així mateix que es redactessin els plecs de clàusules 
administratives particulars  i de prescripcions tècniques que havien de regir la 
contractació. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de març de 2010 va 
aprovar l’expedient de contractació esmentat al paràgraf precedent per un import fixat 
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 192.894,35 euros, IVA no 
inclòs. Així mateix es van aprovar els plecs de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars i es va acordar sol·licitar ofertes a tres empreses 
capacitades per a la realització del contracte.  
 
Vist que per Resolució d’Alcaldia de 3 de maig de 2010 es va sol·licitar a l’Àrea de 
Territori i Urbanisme municipal que en el termini màxim de cinc dies emetessin 
informe relatiu al “Projecte de millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre 
urbà de Santa Agnès de Malanyanes” aprovat per Resolució d’Alcaldia de data 29 de 
març de 2010. 
 
Atès que, en data 7 de maig de 2010, l’Enginyer municipal va emetre informe amb el 
contingut següent: 
 
“En data 29 de març de 2010 es va aprovar definitivament el PROJECTE DE MILLORA 
DE L’ACCESSIBILITAT I PEATONALITZACIÓ DEL CENTRE URBÀ DE SANTA AGNÈS DE 
MALANYANES. 
 
Vista la necessitat de reajustar el límit de l’actuació, donat el solapament amb les 
unitats d’actuació llindants 13a i 13b delimitades a la Modificació Puntual del Pla 
General de la Roca del Vallès en el nucli de Santa Agnèsde Malanyanes aprovat 
definitivament en data 10 de juny de 2003, del qual s’adjunta còpia. 
 
Cal, per part del tècnic redactor, una modificació de l’esmentat projecte, per tal de 
reajustar l’àmbit d’actuació del projecte als límits de les unitats d’actuació esmentades, 
excloent les parts de paviments inclosos a les esmentades unitats d’actuació, excepte 
aquelles ja recepcionades per l’ajuntament (s’adjunta còpia de l’àmbit de la UA-13a 
recepcionada. 
 
Cosa que comunico als efectes que correspongui” 
 
Vist que, pels motius esmentats a l’informe reproduit en el paràgraf precedent, la Junta 
de Govern Local, en sessió celebrada el 13 de maig de 2010 va acordar: 
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Disposar la conservació de l’acord de la Junta de Govern  Local adoptat en sessió de 
data 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova l’inici de l’expedient de contractació, si bé 
pel que fa a les obres a definir en la modificació del projecte de millora de 
l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes, en els 
mateixos termes que en aquell s’indiquen.  
 
Desistir de l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de millora 
de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes”, en 
les fases procedimentals següents: 
 
Aprovació de l’expedient de contractació de les obres definides en el “Projecte de 
millora de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de 
Malanyanes”. 
 
Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques 
que regiran la contractació de les obres definides en el “Projecte de millora de 
l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes”. 
 
Licitació del contracte, pel procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 18 de maig de 2010 va 
aprovar inicialment la modificació del “Projecte de millora de l’accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes (adaptat a límits de 
gestió)”. 
 
Vist que en la mateixa sessió, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar l’expedient 
de contractació de les obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes (adaptat a límits de 
gestió)”, i procedir a la licitació del contracte, pel procediment negociat sense 
publicitat i tramitació urgent, aprovant així mateix que es redactessin els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que havien de regir la 
contractació. 
 
Atès que, un cop realitzades les invitacions pertinents, van presentar ofertes les 
empreses següents: AGLOMERATS GIRONA, SA; AGUSTÍ MASOLIVER, SA i XAVIER 
ALSINA, SA, essent admeses totes tres a la licitació ja que la documentació 
administrativa presentada era correcta 
 
Vist que l’Enginyer municipal ha emès informe en data 31 de maig de 2010 pel qual 
proposa l’adjudicació a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA.  
 
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient administratiu, i 
de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 135.3 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
Vist el que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
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Vist 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. 836, de 6 de juliol de 2007. 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a 
l’execució de les obres definides en el “Projecte de millora de l’accessibilitat i 
peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes”, a favor de l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA, SA amb CIF A17207168, per l’import de 191.500,00 euros de 
pressupost base, més 30.640,00 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, el 
qual s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars i segons l’oferta presentada pel 
contractista en tant no contradigui els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, la quantia de 
222.140,00  euros, a càrrec de la partida 02.151.62203, Centre urbà Santa Agnès de 
Malanyanes del pressupost municipal aprovat per la present anualitat. 
 
TercerTercerTercerTercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de licitadors, a 
la intervenció, a l’Àrea municipal corresponent i publicar-la en el perfil del contractant 
d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    Requerir a AGLOMERATS GIRONA, SA, com adjudicatari provisional del 
contracte, perquè dins dels deu (10) dies hàbils següents al de la data de publicació de 
l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, constituexi a favor de l’Ajuntament 
la garantia definitiva per import de 9.575,00 euros, així com perquè presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
    
Es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui. 
    
    
Abans de debatre el punt següent s’absenta de la sessió el Sr. Alcalde Rafael Ros 
i Penedo.    
    

3.3.3.3. Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres Adjudicació provisional del contracte per a l'execució de les obres 
definides en el "Projecte d'acondicionament d'accés adaptat, construcció definides en el "Projecte d'acondicionament d'accés adaptat, construcció definides en el "Projecte d'acondicionament d'accés adaptat, construcció definides en el "Projecte d'acondicionament d'accés adaptat, construcció 
de pistes de petanca i cobriment de les grades del camp de fude pistes de petanca i cobriment de les grades del camp de fude pistes de petanca i cobriment de les grades del camp de fude pistes de petanca i cobriment de les grades del camp de futbol de la tbol de la tbol de la tbol de la 
Torreta"Torreta"Torreta"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. 
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Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en 
sessió celebrada el 25 de febrer de 2010 va acordar iniciar l’expedient de 
contractació de les obres definides en el “Projecte d’acondicionament d’accés 
adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de les grades del camp 
de futbol de la Torreta” per procediment obert, varis criteris de licitació i 
tramitació urgent, acordant així mateix que es redactessin els plecs de clàusules 
administratives particulars  i de prescripcions tècniques que havien de regir la 
contractació. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de març de 2010 
va aprovar l’expedient de contractació esmentat al paràgraf precedent per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 211.580,17 
euros, IVA no inclòs. Així mateix es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars i es va acordar convocar la 
licitació, per procediment obert, tramitació urgent, per a l'adjudicació del contracte i, a 
aquests efectes, publicar l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al  perfil del contractant municipal.  
 
Vist que l’anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 87, de 12 d’abril de 2010 i en el perfil del contractant 
municipal en la mateixa data.  
 
Vist que en data 27 d’abril de 2010 es va reunir la Mesa de contractació als 
efectes de qualificar la documentació administrativa presentada i que en data 3 
d’abril de 2010 es va tornar a reunir als efectes de procedir, en acte públic, a 
l’obertura dels sobres núm. 2 (oferta econòmica i referències tècniques). 
 
Atès que l’Enginyer Municipal, en el seu informe de data 5 de maig de 2010 va 
posar de manifest que tres empreses licitadores havien presentat ofertes amb 
valors que es podien considerar desproporcionats, de conformitat amb el que 
s’estableix en la clàusula 16 dels Plecs de clàusules administratives particulars. 
Per aquest motiu, per Resolució d’Alcaldia de data 5 de maig de 2010 es va 
atorgar a les empreses CONSTRUCCIONES Y REBAJES ÀRIDS, SA; 
EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA i VIASFALT, SLU, un termini 
de cinc (5) dies hàbils a comptar des de la data de notificació de l’acord perquè 
al·leguessin el que estimessin convenient respecte a la declaració de 
desproporcionades de les seves ofertes. 
Vist que, un cop finalitzat el termini d’audiència concedit, han presentat escrits 
justificant les ofertes presentades les empreses CONSTRUCCIONES Y REBAJES 
ÀRIDS, SA; i EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, i l’Enginyer 
municipal ha emès, en data 31 de maig de 2010, informes relatius a les 
al·legacions presentades, en els que fa constar que: “...Revisada la 
documentació presentada per l’interessat, el tècnic que subscriu proposa 
estimar la documentació presentada. La inclusió de l’oferta no modifica el 
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resultat de la licitació segons l’informe de proposta d’adjudicació del tècnic que 
subscriu...” 
Atès que mitjançant l’informe de l’Enginyer municipal emès en data 5 de maig 
de 2010, manifesta que examinades la documentació presentada pels licitadors 
es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa PIEDRA NATURAL LEIRO, SA, 
atès que la seva oferta s’ajusta als criteris i condicions establerts en els plecs de 
clàusules.  
Vist que en data 2 de juny de 2010 es va reunir la Mesa de contractació, un cop 
rebut l’informe tècnic de valoació tècnica, per a efectuar proposta d’adjudicació 
provisional a l’òrgan de contractació, amb el resultat següent: 
 
“.../... la Mesa, per unanimitat, ACORDA proposar a l’òrgan de contractació 
competent que efectuï adjudicació provisional del contracte per a l’execució de 
les obres contingudes en el “Projecte d’acondicionament d’accés adaptat, 
construcció de pistes de petanca i cobriment de les grades del camp de futbol 
de la Torreta”, a favor de l’empresa PIEDRA NATURAL LEIRO, SA amb CIF 
A08192338 per l’import de 210.991,38 €  de pressupost base, més 33.758,62 € 
corresponents a l’impost sobre el valor afegit (Import total és 244.750,00 €).” 
 
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient 
administratiu, i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 
segona i l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 
Atès el que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Vist 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. 836, de 6 de juliol de 2007. 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
    
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a 
l’execució de les obres definides en el “Projecte d’acondicionament d’accés 
adaptat, construcció de pistes de petanca i cobriment de les grades del camp 
de futbol de la Torreta”, a favor de l’empresa PIEDRA NATURAL LEIRO, SA amb 
CIF A08192338 per l’import de 210.991,38 € de pressupost base, més 
33.758,62 € corresponents a l’impost sobre el valor afegit (Import total és 
244.750,00 €), el qual s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i segons l’oferta 
presentada pel contractista en tant no contradiguin els expressats plecs. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.----    Disposar a favor de PIEDRA NATURAL LEIRO, SA la quantia de 
244.750,00, a càrrec de la partida 02.452.62201 “Condicionament d’accés 
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adaptat, construcció de pistes de petanca i cubrició de les  grades del camp de 
Futbol de la Torreta” del pressupost municipal aprovat per la present anualitat. 
 
 
 
TercerTercerTercerTercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de 
licitadors, a la intervenció, a l’Àrea municipal corresponent i publicar-la en el 
perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 
135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Quart.Quart.Quart.Quart.----    Requerir a PIEDRA NATURAL LEIRO, SA, com adjudicatari provisional del 
contracte, perquè dins dels deu (10) dies hàbils següents al de la data de 
publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, constituexi a 
favor de l’Ajuntament la garantia definitiva per import de 10.549,57 euros, així 
com perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.    
    
Es reincorpora a la sessió el Sr. Rafael Ros i Penedo. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
18:55, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
El Secretari                                                        L’Alcalde 
Acctal.       
 

    
 


