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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 29 de desembre de 2011. NÚMERO 2011/20. 
 
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 29 de desembre de 2011, essent les 18:20 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 Antoni 
López 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 SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR 
 
1.- Aprovació acta dia 15 de desembre de 2011. 
 
2.- Aprovació oferta pública ocupació 2011. 
 
3.- Aprovació convocatòries places. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA 
 
4.- Modificació preu treballs extraordinaris segons la normativa RDL 8/2010 
articles 1.2b) i 1.4 
 
5.- Acceptació proposta presentada per BB SERVEIS per satisfer transitòriament 
el líquid de les nòmines de les treballadores afectes als serveis concessionats de 
La Roca del Vallès 
 
6.- Donar compte de la resolució alcaldia 1422/2011 per aprovació factures 
per import de 281.731,37 €. 
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ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
7.- Aprovació certificació número 9 de la reforma de la casa consistorial sala 
de plens i policia. 
 
8.- Aprovació dels preus contradictoris PC45 a PC54 
 
9.- Pròrroga expedient obres 64/07 a nom de Bon Viure SA per a construcció 
d'un edifici plurifamiliar al C/ Anselm Clavé 63 
 
10.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de data 23 de desembre de 2011 
referent a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de construcció 
de l'escola Bressol de La Torreta.  
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
  
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR 
 

1. Aprovació acta dia 15 de desembre de 2011. 
 
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 15 de desembre de 2011, 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 oferta pública ocupació 2011. 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
El ple de la corporació en sessió del dia 17 de març de 2011, va aprovar 
inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011, les seves bases 
d’execució, així com la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, havent-se publicat l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data  24 de març de  2011. 
 
Atès que durant el període d’exposició no es va presentar cap reclamació 
aquesta aprovació inicial esdevé a definitiva d’acord amb l’art. 169 i següents 
del RDL 2/2004 de 5 de març, i publicant-se al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 19 d’abril de 2011 aquest extrem i incorporant el resum per 
capítols i plantilla. 
 
Vist que en l’esmentada plantilla figuren vacants i dotades pressupostàriament 
diverses places la cobertura de les quals es considera necessària en el present 
exercici per al bon funcionament dels serveis municipals. 
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Vista l’oferta pública d’ocupació preparada a l’efecte que dessota es 
relaciona. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’article 128 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós e les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, l’article 57 del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament del personal al servei d les entitats locals i, 
l’article 70 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Vist que, segons l’article 21.1 g de la Llei 7/85, de 2 d’abril, bàsica del règim 
local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i per la llei 57/2003, de 16 de 
desembre, l’Alcaldia és l’òrgan competent per a l’aprovació de l’oferta 
pública d’ocupació, si bé aquesta retribució és una de les delegades a la 
junta de govern local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde 
d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 836 de data 6 de juliol de 2007. 
 
Per l’alcaldia es proposa a la junta de govern local l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès per a l’any 2011, segons el següent detall:  
 
 

PLACES  Número  Grup  Procés 
selectiu 

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA       

Tècnic/a Administració General 1 A1 

 Concurs-oposició / 
Mobilitat 
Interadministrativa 

       

PERSONAL LABORAL    

Conserges  2 E Concurs-oposició 

 
 
 
SEGON.- Publicar l’oferta pública d’ocupació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n 
còpia a l’Administració de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local. 
 

3. Aprovació convocatòria places 
 

 
El ple de la corporació en sessió de data 17 de març de 2011, va aprovar 
inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011, les seves bases 
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d’execució, així com la plantilla i relació de lloc de treball de personal al servei 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
A partir de diferents places que es troben vacants a la plantilla, per acord de 
la Junta de Govern local de data 29 de desembre de 2011 s’aprovà l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2011.  
 
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació 
pressupostaria, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal 
de nou ingrés seran objecte de la Oferta pública d’ocupació, el que 
comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per 
a les places compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini 
màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta 
d’ocupació pública o instrument similar s’haurà de desenvolupar dins el termini 
improrrogable de tres anys. 
 
Atès que l’article 286 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, 
estableix que l’accés a la condició de funcionari de carrera o de personal 
laboral de les corporacions locals s’ha de fer d’acord amb l’oferta pública 
d’ocupació, mitjançant una convocatòria pública i pels sistemes de concurs, 
concurs oposició o oposició lliure, en el qual s’ha de garantir el compliment 
dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 
Atès que l’article 58 del Reglament de Personal de les entitats locals estableix 
que l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació i la seva publicació posterior 
obliguen l’entitat local a la convocatòria de les proves selectives d’accés per 
a la provisió de les vacants compreses en aquella, i aquestes convocatòries 
s’han de realitzar amb la previsió necessària perquè el procés de selecció i, si 
s’escau, l’inici del curs selectiu de formació estigui ultimat dins l’any.   
 
Es per tot això que, es proposa a la Junta de Govern  local l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS : 
 
PRIMER.- Aprovar bases per a la convocatòria mitjançant mobilitat 
interadministraiva de una plaça de tècnic/a superior A1 Administració General. 
 
SEGON.- Aprovar bases per a la convocatòria mitjançant concurs-oposició de 
dos conserges generals grup E (Agrupació profesional) 
 
 
TERCER.- Publicar les bases en el Butlletí Oficial de la Província i anunciar la 
convocatòria al DOGC. 
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4. Modificació preu treballs extraordinaris segons la normativa RDL 8/2010 
articles 1.2b) i 1.4 

 
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’informe tècnic, de data 9 de desembre de 2011, de la mercantil AC, 
Serveis jurídics i de gestió, SL. (NIF número B-64706047), pels serveis d’assistència 
jurídica i en matèria de Recursos Humans, en relació a la consulta realitzada 
per avaluar si procedeix la reducció del 5 % en les quanties fixades per retribuir 
els serveis extraordinaris que fa el personal laboral o funcionari de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 23 de desembre de 2011, 
respecte a les retribucions corresponents als treballs extraordinaris del període 
de juny de 2010 fins desembre de 2011 i proposta per a l’any 2012. 
 
Vist els articles 1.2.b) i 1.4 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 de 
juny de 2011, número 760 a la Junta de Govern Local,  
 
 
PROPOSO:  
 
PRIMER.- APROVAR el preu/hora o de treballs extraordinaris, per a l’any 2012, 
que s’haurà aplicar a les retribucions que s’autoritzin al personal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 
20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic i que queda determinat en els següents esquemes: 
 
Personal administratiu i brigada 
 
Hora laborable Hora festiva 
Grup A 32,72 € Grup A 33,71 € 
Grup B 26,77 € Grup B 28,25 € 
Grup C1 25,40 € Grup C1 27,40 € 
Grup C2 18,95 € Grup C2 20,42 € 
Grup E 17,24 € 

 

Grup E 18,54 € 
 
Hora nocturna Hora festiu nocturn 
Grup A 33,71 € Grup A 37,67 € 
Grup B 29,74 € Grup B 31,72 € 
Grup C1 27,40 € Grup C1 28,75 € 
Grup C2 20,42 € Grup C2 21,81 € 
Grup E 18,54 € 

 

Grup E 19,83 € 
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Personal de la Policia Local 
 
Hora laborable Hora nocturna 

Grup A 
Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 
Grup A 

Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 

Grup B 
Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 
Grup B 

Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 
Grup C1 30,73 € Grup C1 33,71 € 
Grup C2 25,77 € Grup C2 27,76 € 
Caporals 28,75 € 

 

Caporals 30,73 € 
 
Hora festiva Hora festiva nocturna 

Grup A 
Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 
Grup A 

Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 

Grup B 
Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 
Grup B 

Mateix import que 
l’hora ordinària + 

30% 
Grup C1 33,71 € Grup C1 36,68 € 
Grup C2 27,76 € Grup C2 30,73 € 
Caporals 30,73 € 

 

Caporals 33,71 € 
 
SEGON.- QUANTIFICAR l’import que ha estat pagat en escreix, com a 
conseqüència de la incorrecta aplicació de la normativa reguladora en 
matèria de retribucions al personal al servei del sector públic, per donar 
compliment als articles 1.2.b) i 1.4 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
TERCER.- RECLAMAR al personal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès l’import 
percebut indegudament per la incorrecta aplicació de la normativa 
reguladora en matèria de retribucions al personal al servei del sector públic, 
d’acord amb l’article 102 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
QUART.- ESTUDIAR fórmules de devolució que no presentin un perjudici ni als 
interessats, ni a l’administració pública, ni a l’interès general. 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord als departaments de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès que tinguin relació amb la mesura que s’adopta, així com al 
Comitè Unitari de Treballadors als efectes escaients.  
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5. Acceptació proposta presentada per BB SERVEIS per satisfer 
transitòriament el líquid de les nòmines de les treballadores afectes als 
serveis concessionats 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. 
 
Vista la petició formulada per la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., 
sobre el pagament de factures corresponents a la concessió dels centres 
d’atenció a la gent gran i del servei d’ajuda a domicili, de forma periòdica, 
directament a les treballadores adscrites als serveis concessionats de La Roca 
del Vallès. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 28 de desembre de 2011, 
respecte a l’aprovació de l’acord entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., sobre el pagament de factures 
corresponents a la concessió dels centres d’atenció a la gent gran i del servei 
d’ajuda a domicili. 
 
Vist la versió definitiva de l’acord entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., sobre el pagament de factures 
corresponents a la concessió dels centres d’atenció a la gent gran i del servei 
d’ajuda a domicili. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 de 
juny de 2011, número 760 a la Junta de Govern Local, 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER.- SUSPENDRE el procediment de pagament de la següent relació de 
factures ... 
 

Número Data Descripció 
Import 

(IVA inclòs) 

SEP1100146 30/09/2011 
Servei de gestió del centre d’atenció a la gent 
gran (casal de la Roca, la Torreta i Santa Agnès). 
Mes de setembre de 2011 

12.842,42 €. 

SEP1100179 30/09/2011 
Servei d’ajuda a domicili i servei d’ajuda a la 
neteja a domicili. Jornades laborals i festives. Mes 
de setembre de 2011 

4.785,83 €. 

SEP1100191  30/09/2011 Aportació copagament. Mes de setembre de 2011 -1.018,33 €. 

SEP1100147 30/09/2011 
Servei d’ajuda a domicili i servei d’ajuda a la 
neteja a domicili. Jornades laborals i festives. Mes 
de setembre de 2011 

6.903,55 €. 

SEP1100178  30/09/2011 Aportació copagament. Mes de setembre de 2011 -1.143,37 €. 
 -------------------- 
TOTAL 22.370,10 €. 
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... atès que està pendent la valoració dels subministres i aquesta circumstància 
ha estat assentida pel legal representant de la mercantil Grupo BB Servicios 
Diversos, SL., en reunió mantinguda, en data 27 de desembre de 2011, a la Sala 
de Juntes de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
SEGON.- TRASLLADAR còpia de l’acord al Banco de Santander, SA., al tractar-
se d’unes factures que han estat endossades, en virtut a la cessió de crèdit 
regulat a l’article 347 del Codi de Comerç. 
 
TERCER.- ACCEPTAR la petició de la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., 
sobre el pagament de factures corresponents a la concessió dels centres 
d’atenció a la gent gran i del servei d’ajuda a domicili, de forma periòdica, 
directament a les treballadores adscrites als serveis concessionats de La Roca 
del Vallès. 
 
QUART.- APROVAR l’acord entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., sobre el pagament de factures 
corresponents a la concessió dels centres d’atenció a la gent gran i del servei 
d’ajuda a domicili i que copiat literal queda: 
 
“En La Roca del Vallès, a 28 de desembre de 2011 
 

COMPAREIXEN 
 
D’UNA PART, el senyor Rafael Ros Penedo, Alcalde-President de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, en execució de l’acord plenari de data 11 de juny de 
2011, assistit pel Secretari de la Corporació municipal, la senyora Dolors Melero 
Girao, per donar fe de l’acte. 
 
D’UNA ALTRA PART, el senyor Ismael Soriano González, amb NIF número 
38.825.563-E, en nom i representació de la mercantil Grupo BB Servicios 
Diversos, SL., amb CIF número B-61085041, entitat domiciliada en 08011 
Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, número 581, 6a. planta, 
constituïda por temps indefinit mitjançant escriptura, de data 22 de març de 
1996, davant el Notari Javier Franch Valverde i número de protocol 508, i 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 29804, Foli 62, Fulla B 
148711. 
 
Els compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per 
atorgar el present document, a quin efecte, 
 

EXPONEN 
 

I 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, aprovà l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, varis criteris 
d’adjudicació, per a la gestió dels centres d’atenció a la gent gran del 
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municipi de La Roca del Vallès –casal de la Roca centre, la Torreta i Santa 
Agnès de Malanyanes-, en sessió de la Junta de Govern Local, de data 13 de 
novembre de 2008. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, aprovà, igualment, l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, varis 
criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei públic d’atenció domiciliària en 
el marc dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, en funció de les competències assumides en matèria de Serveis Socials, 
en sessió de la Junta de Govern Local, de data 13 de novembre de 2008. 
 

II 
 
Resolt el procediment del concurs obert convocat per a la gestió dels centres 
d’atenció a la gent gran del municipi de La Roca del Vallès –casal de la Roca 
centre, la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 26 de febrer de 2009, adjudicà el contracte de referència a la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., en tractar-se de la millor oferta 
presentada i ajustar-se a les condicions establertes en els plecs reguladores de 
la present contractació, pel preu de 209.228,60 euros de pressupost base, més 
14.646,00 euros corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (Import total de 
223.874,60 euros), amb una durada del contracte de divuit mesos, a comptar 
des del dia següent des de la signatura del contracte, que podrà prorrogar-se 
sempre que les característiques del contracte romanguin inalterables, per 
acord de l’òrgan de contractació adoptat un mes abans de la finalització de 
la vigència inicial del contracte. Cal manifestar que l’aprovació definitiva del 
contracte de referència el va adoptar la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 08 d’abril de 2009. 
 
Igualment, resolt el procediment del concurs obert convocat per a la gestió 
del servei públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció 
primària de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en funció de les competències 
assumides en matèria de Serveis Socials, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 26 de febrer de 2009, adjudicà el contracte de referència a la mercantil 
Grupo BB Servicios Diversos, SL., en tractar-se de la millor oferta presentada i 
ajustar-se a les condicions establertes en els plecs reguladores de la present 
contractació, amb una despesa màxima de 153.836,687 euros (IVA inclòs), 
amb una durada del contracte de divuit mesos, a comptar des del dia 
següent des de la signatura del contracte, que podrà prorrogar-se sempre que 
les característiques del contracte romanguin inalterables, per acord de l’òrgan 
de contractació adoptat un mes abans de la finalització de la vigència inicial 
del contracte. Cal manifestar que l’aprovació definitiva del contracte de 
referència el va adoptar la Junta de Govern Local, en sessió de data 08 d’abril 
de 2009. 
 

III 
 
En data 01 de maig de 2009 es formalitzà el contracte administratiu per a la 
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gestió dels centres d’atenció a la gent gran del municipi de La Roca del Vallès 
–casal de la Roca centre, la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, en la 
modalitat de concessió. 
 
En data 01 de maig de 2009 es formalitzà el contracte administratiu per a la 
gestió del servei públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials 
d’atenció primària de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en funció de les 
competències assumides en matèria de Serveis Socials, en la modalitat de 
concessió. 
 
Els esmentats contractes es troben regulats per les estipulacions atorgades en 
els mateixos, així com per les recollides en el plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars. 
 

IV 
 
Davant l’endarreriment de la percepció dels salaris als treballadors, per part de 
la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., s’ha arribat al següent acord: 
 

ESTIPULACIONS 
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de la Roca del Vallès te pendent de satisfer a la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL. les factures corresponents al mes 
d’octubre de 2011, d’acord amb el següent detall: 
 

Número Data Descripció 
Import 

(IVA inclòs) 

OCT1100119 31/10/2011 
Servei de gestió del centre d’atenció a la gent 
gran (casal de la Roca, la Torreta i Santa Agnès). 
Mes d’octubre de 2011 

12.842,42 €.. 

OCT1100436 31/10/2011 
Servei d’ajuda a domicili i servei d’ajuda a la 
neteja a domicili. Jornades laborals. Mes 
d’octubre de 2011 

6.506,12 €. 

OCT1100468  31/10/2011 Aportació copagament. Mes d’octubre de 2011 -1.215,88 €. 

OCT1100423 31/10/2011 
Servei d’ajuda a domicili i servei d’ajuda a la 
neteja a domicili. Jornades laborals i festives. Mes 
d’octubre de 2011 

4.848,42 €. 

OCT1100435  31/10/2011 Aportació copagament. Mes d’octubre de 2011 -991,38 €. 
 ------------------- 
TOTAL 22.370,10 €. 

 
SEGONA.- L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha rebut petició de cessió de 
crèdit a favor de la mercantil Banco Santander, SA., sucursal Passeig de 
Gràcia, a l’empara de l’article 347 del Codi de Comerç. Cal dir, que aquesta 
petició de cessió de crèdit no ha estat autoritzada per part de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès. A tots els efectes, s’ha d’entendre com una petició no 
rebuda. 
 
TERCERA.- Que la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL. renuncia al 
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cobrament de les factures ressenyades en la primera estipulació a l’objecte de 
que, per part de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, procedeixi al pagament 
de les retribucions líquides dels treballadors adscrits als centres d’atenció a la 
gent gran i del servei d’ajuda a domicili i d’ajuda a la neteja a domicili, 
corresponent al mes de desembre (paga mensual) i extra de nadal, així com 
totes aquelles posteriors que es puguin presentar. 
 
Que en cap cas, l’abonament de les retribucions a aquests treballadors suposa 
cap cessió dels mateixos a l’Ajuntament de La Roca del Vallès o de qualsevol 
relació laboral d’aquests amb l’Administració, tenint aquest acord, la única 
finalitat d’assegurar el cobrament de les percepcions dels treballadors. A 
aquests efectes, es fa constar expressament que la mercantil la Grupo BB 
Servicios Diversos, SL. abonarà les cotitzacions a la Seguretat Social, les 
retencions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com els 
deutes als proveïdors. 
 
Una vegada efectuats els pagaments corresponents a les retribucions líquides 
dels treballadores i les retencions aplicades pels subministraments, figurés un 
saldo favorable a la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès procedirà al pagament de la diferència a la mercantil. 
 
QUARTA.- Aquest acord entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la mercantil 
Grupo BB Servicios Diversos, SL., serà vigent fins que la mercantil no manifesti el 
contrari. La mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., s’obliga a aportar, amb 
caràcter mensual, la relació de les pagues mensuals a l’objecte que 
l’Administració procedeixi al seu abonament. 
 
Pel que respecta a les retribucions mes de desembre (paga mensual) i extra de 
nadal, s’estarà a la següent relació: 
 

NÓMINES DESEMBRE PERSONAL BBS 
  

TREBALLADORA (Inicials)1 NÓMINA PAGA EXTRA 
  

O. P. A.       760,05 €.        832,04 €. 
P. A. R.       854,94 €.        858,06 €. 
O. J. P. L.       292,58 €.  -  
G. A. P.       523,75 €.  -  
M. A. A.       970,66 €.  -  
F. G. M. C.       921,18 €.  -  
J. F. H.       562,90 €.  -  
C. H.       400,24 €.  -  
L. A. L. R.       382,71 €.  -  
R. O. N.       649,87 €.        423,94 €. 

                                                 
1 Per aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de carácter personal. 
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C. M. G.       866,73 €.        745,36 €. 
C. Z. O.       827,64 €.        809,46 €. 
M. T. A.       478,51 €.        473,39 €. 
M. L. M.       456,51 €.        423,94 €. 
H. B. T.       375,53 €.  -  
D. S. I.       740,54 €.        786,56 €. 
T. S.G.       454,26 €.  -  
M. P. T.       523,82 €.  -  
G. M. T.    1.444,99 €.  -  

  ------------------ -------------------- 
TOTALS  12.487,41 €.     5.352,75 €. 

 
Amb la lectura del present document, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el 
seu contingut, signant en duplicat exemplar. 
 
L’Alcalde-President, Rafael Ros Penedo; El concessionari, Ismael Soriano 
González. 
 
Dono fe, La Secretària, Dolors Melero Girao”. 
 
CINQUENA.- CITAR al seu legal representant per a la signatura del l’acord entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, 
SL., sobre el pagament de factures corresponents a la concessió dels centres 
d’atenció a la gent gran i del servei d’ajuda a domicili. 
 
SISENA.- TRASLLADAR còpia de l’acord al departament competent de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, 
SL., als efectes escaients. 
 

6. Donar compte de la resolució alcaldia 1422/2011 per aprovació 
factures per import de 281.731,37 €. 

 
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. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2011,   correspon a l’Alcalde autoritzar , entre altres, les despeses 
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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 2011 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, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2011/25, per un import 
de 281.731,37  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 150.739,92 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 130.991,45 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 D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

7. Aprovació certificació número 9 de la reforma de la casa 
consistorial sala de plens i policia. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
En data 2 de desembre de 2011 i amb numero de registre d’entrada 7690 
l’empresa GESA, SL va presentar acta de preus contradictoris, arran de les 
obres de reforma casa consistorial: dependències de la Policia Local i Sala de 
Plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals i l’acta de preus contradictoris 
signada per l’arquitecte director de les obres, l’arquitecte director de 
l’execució i el representant de la empresa contractista on es descriuen els 
preus contradictoris PC45-PC54, que corresponen al següent detall: 
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1. PC-45 Subministrament, connexió i instal�lació de cable pel trasllat de 
l’emissora de la policia. Preu 278,49 euros. 

2. PC-46 Subministrament i instal�lació de cable de fibra òptica per la xarxa 
de telecomunicacions. Preu 318,50 euros. 

3. PC-47 Subministrament i instal�lació de cortines venecianes a les noves 
oficines de la policia. Preu 157,18 euros. 

4. PC-48 Subministrament i instal�lació d’armari. Preu 637,76 euros. 

5. PC-49 instal�lació de lloc de treball a les noves oficines de la policia, per 
la impressora i el fax. Preu 298,04 euros. 

6. PC-50 Subministrament i instal�lació de la canalització i línia elèctrica per 
a la connexió de l’extractor de l’arxiu soterrani i de repartidor per a la 
sortida d’altaveus de la xarxa de megafonia de la sala de plens. Preu 
253,25 euros. 

7. PC-51 Formació d’arqueta de registre de la xarxa de calefacció del 
jutjat de pau. Preu 576,43 euros. 

8. PC-52 Execució de tasques de fusteria per a la modificació del 
mostrador de recepció de les noves oficines de la Policia Local. Preu 
80,00 euros.  

9. PC-53 Subministrament i col�locació d’envà pluvial a la paret mitgera 
nord de l’edifici de les noves oficines de la policia. Preu 1.219,60 euros. 

10. PC-54 Adequació de la recirculació de l’aigua de la instal�lació de la 
calefacció de l’edifici de l’Ajuntament. Preu 1.242,35 euros. 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP un cop perfeccionat el contracte, 
l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per 
raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant 
degudament la seva necessitat en l’expedient.  
 
De conformitat amb l’article 217 LCSP ”Són obligatòries per al contractista les 
modificacions del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix 
l’article 202, produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o 
substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les 
compreses en el contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu 
la lletra e) de l’article 220. En cas de supressió o reducció d’obres, el 
contractista no té dret a reclamar cap indemnització. ¨ 
 

Atès que, les modificacions contractuals, les actualitzacions i les revisions de 
preus és una competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat 
amb la resolució d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011. 
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
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Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar els preus contradictoris de PC-45 a PC-54 corresponents a 

partides no previstes a les obres de reforma casa consistorial: dependències de 

la Policia Local i Sala de Plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, segons el 

següent detall: 

1. PC-45 Subministrament, connexió i instal�lació de cable pel trasllat de 
l’emissora de la policia. Preu 278,49 euros. 

2. PC-46 Subministrament i instal�lació de cable de fibra òptica per la xarxa 
de telecomunicacions. Preu 318,50 euros. 

3. PC-47 Subministrament i instal�lació de cortines venecianes a les noves 
oficines de la policia. Preu 157,18 euros. 

4. PC-48 Subministrament i instal�lació d’armari. Preu 637,76 euros. 

5. PC-49 instal�lació de lloc de treball a les noves oficines de la policia, per 
la impressora i el fax. Preu 298,04 euros. 

6. PC-50 Subministrament i instal�lació de la canalització i línia elèctrica per 
a la connexió de l’extractor de l’arxiu soterrani i de repartidor per a la 
sortida d’altaveus de la xarxa de megafonia de la sala de plens. Preu 
253,25 euros. 

7. PC-51 Formació d’arqueta de registre de la xarxa de calefacció del 
jutjat de pau. Preu 576,43 euros. 

8. PC-52 Execució de tasques de fusteria per a la modificació del 
mostrador de recepció de les noves oficines de la Policia Local. Preu 
80,00 euros.  

9. PC-53 Subministrament i col�locació d’envà pluvial a la paret mitgera 
nord de l’edifici de les noves oficines de la policia. Preu 1.219,60 euros. 

10. PC-54 Adequació de la recirculació de l’aigua de la instal�lació de la 
calefacció de l’edifici de l’Ajuntament. Preu 1.242,35 euros. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la intervenció municipal. 
 
 
VISTA la certificació número 9 de les obres realitzades el mes de setembre de 
2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: dependències 
de la Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, 
amb CIF B-08639700, per un import de 9.333,67 euros. 
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ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 01.920.62201– 
Condicionament d’edificis municipals. 
 
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
 
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 9 de les obres realitzades el mes de 
setembre de 2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: 
dependències de la Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa 
EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF B-08639700, per un import de 9.333,67 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització. 
 

8. Aprovació dels preus contradictoris PC45 a PC54 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTA la certificació número 9 de les obres realitzades el mes de setembre de 
2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: dependències 
de la Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL, 
amb CIF B-08639700, per un import de 9.333,67 euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 01.920.62201– 
Condicionament d’edificis municipals. 
 
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
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Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 9 de les obres realitzades el mes de 
setembre de 2011, i referides al Projecte de reforma de la Casa Consistorial: 
dependències de la Policia Local i Sala de Plens, a nom de l’empresa 
EDIFICACIONS BARÓ, SL, amb CIF B-08639700, per un import de 9.333,67 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització. 
 
 

9. Pròrroga expedient obres 64/07 a nom de Bon Viure SA per a 
construcció d'un edifici plurifamiliar al C/ Anselm Clavé 63 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la sol�licitud de data 13/12/11 i núm. de reg. ent. 7873/11, formulada pel 
Sr. Jaume Viñamata Nabot en rep. de Bon Viure S.A., on sol.licita pròrroga de 
les obres de construcció d’un habitatge plurifamiliar al C/ Anselm Clavé 63, 
(exp. obres 64/07), dins d’aquest terme municipal,  
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal en data 23 de 
desembre de 2011. 
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern 
Local, segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 
de data 30 de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
Primer.- Concedir pròrroga de llicència d’obres per divuit mesos, a Bon Viure 
S.A., on sol.licita pròrroga de les obres de construcció d’un habitatge 
plurifamiliar al C/ Anselm Clavé 63, (exp. obres 64/07),  dins d’aquest terme 
municipal,  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
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Taxa per pròrroga de llicència: 526,08 € 
( Ordenança fiscal 6 art. 6è.)  
 
Total =  526,08 €. 
 

10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de data 23 de desembre de 
2011 referent a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres 
de construcció de l'escola Bressol de La 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. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 1430 de data 23 de desembre de 2011, per 
la qual es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del Projecte de 
l’escola bressol de La Torreta. 
 
Vist 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. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer i únic.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia número 1430, de 23 de 
desembre de  2011, que  textualment diu: 
 
“Vista la designació del Sr. Manuel Sánchez Real, per Resolució d’Alcaldia de 
data 28/10/11, com a arquitecte director de les obres i coordinador de 
Seguretat i Salut de les obres del Projecte de l’escola bressol de La Torreta. 
 
Vista la designació del Sr. Mario Martínez Blaya, per Resolució d’Alcaldia de 
data 09/11/11, com a director d’execució de les obres del projecte de l’escola 
bressol de La Torreta.  
 
Vist l’informe favorable d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres 
del Projecte de l’escola bressol de La Torreta signat pel Sr. Manuel Sánchez 
Real. 
 
Es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut per a les obres del projecte de 
l’escola bressol de La Torreta. 
 
Segon.- RATIFICAR la present aprovació a la propera Junta de Govern Local. 
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Tercer.- COMUNICAR el present acord al Sr. Manuel Sánchez Real, al sr. Mario 
Martínez Blaya i a CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A., empresa adjudicatària de les 
obres.”  
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 19:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

           Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


