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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 
REALITZADA EL DIA 20 de desembre de 2012. NÚMERO 2012/21. 
 
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 20 de desembre de 2012, essent les 19:00 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, 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 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 actes dies 4 i 13 de desembre 
 
 
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 4 de desembre ordinaria i 13 de desembre 
extraordinaria, 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 307.993,67 € , aprovades 
per Resolució Alcaldia amb el núm 1329/2012. 

 
 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1329/12 per la que s’aprova la relació de factures 
número  F/2012/17 per import de 307.993,67  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 
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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 2012, 
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 preveu que el 
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de l’ Alcalde 
-President,  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/2012/17 per un import de 307.993,67 
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 188.571,08 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 119.422,59 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. Modificació termini durada acod marc ACM subministrament elèctric 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 

 

 
 

ANTECEDENTS 

 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 3 

Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament 
d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a 
l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren 
en Annex de l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent contracte 
amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial 
de divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula 
setena del Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva 
pròrroga pel període de dotze mesos, fins el 31 de desembre de 2012, havent 
realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre de 2011.    
 

Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la  modificació 
del termini d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de 
Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, SL en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 
fins el 31 de desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període 
que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va 
formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de 2012. 
 
Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particular per a la licitació d’un Acord marc pel subministrament 
d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril 
d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014,  prorrogable de 
mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord  es 
preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i formalització 
de l’Acord marc i licitació de la subhasta electrònica  dins del proper mes de 
gener de 2013.  
 
Cinquè.  En data 8 de juliol de 2010 aquest Ajuntament va aprovar l’adhesió a 
l’Acord marc de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009,  adjudicat 
pel  Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa 
Comercial, SL havent ratificat aquesta adhesió pel que fa a la pròrroga de 
l`esmentat Acord marc en data 1 de desembre de 2011.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març,  d’Economia 
Sostenible (d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes 
administratius regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic (d’ara en endavant LCSP) que hagin estat adjudicats amb 
anterioritat a  l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de 2011, es regiran en 
quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i règim de 
prorrogues, per la normativa anterior. 
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Segon. Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius 
d’interès públic i procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim 
del percentatge de modificació dels contractes de subministrament d’obligatòria 
acceptació pel contractista, el 20 % del preu del contracte.  
 
Tercer. Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del 
contracte mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per 
les parts del contracte. 
 
Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de les Entitats locals. 
 
Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local  (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de 
l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 
 
Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus 
de l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 
 
Setè. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb la Resolució d’Alcaldia número 760, de 30 de juny de 
2011. 
 
 
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc 
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en 
data 8 de juliol de 2010 pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 
2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats 
amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que ja 
figuraven a la pròrroga del contracte formalitzat amb Unión Fenosa Comercial, SL.  
 
Segon. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
tramitat com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de 
Catalunya.  
 
Tercer. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació 
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les 
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci 
de Desenvolupament Local de Catalunya. 
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Quart. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat.  
 
Cinquè. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (c/ València, 231, 6è, 08007, Barcelona).  

 
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a les àrees d’Intervenció i al Servei d’Espai 
Urbà. 
 
 
 

4. Aprovació de l'aportació de l'Ajuntament de Llinars del Vallès i de 
l'Ajuntament de Dosrius, per tal de garantir el servei unificat i el 
finançament adequat dels pactes regulats en el Conveni interadministratiu 
entre els Ajuntaments de La Roca del Vallès, Llinars del Vallès i Dosrius 
per a la gestió de serveis a la Urbanització de Sant Carles, signat a març de 
2003. 

 
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 interadministratiu entre els Ajuntaments de La Roca del 
Vallès, de Llinars del Vallès i de Dosrius per a la gestió de serveis a la 
Urbanització de Sant Carles, signat a març de 2003. 
 
Vist que des de l’any 2006 no s’ha girat als Ajuntaments de Llinars del 
Vallès i de Dosrius, la part proporcional de les despeses assumides per 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, corresponents als serveis de la 
neteja viària i del manteniment de l’enllumenat públic. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 17 de desembre de 
2012, on es detallen els aspectes més rellevants que resulten de 
l’aplicació del conveni interadministratiu esmentat anteriorment. 
 
Atenent la competència reconeguda segons resolució d’alcaldia de 30 
de juny de 2011, número 2011/760 a la Junta de Govern Local, 
 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER.- APROVAR, d’acord amb les dades que figuren a la 
comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les 
despeses corresponents al servei de la neteja viària i al servei del 
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manteniment de l’enllumenat públic, corresponent a la Urbanització de 
Sant Carles i que queden determinades en els següents esquemes: 
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NETEJA VIÀRIA  

 

A REPARTIR LA ROCA LLINARS DOSRIUS 
ANY DESCRIPCIÓ COST TOTAL (1) 

2,90 % 62,59 % 28,56 % 8,85 % 
OBSERVACIONS 

 

2006 Concessió  17.511,96 € 10.960,74 € 5.001,42 € 1.549,81 €  

 Actuacions puntuals       

2007 Concessió  14.096,79 € 8.823,18 € 4.026,04 € 1.247,57 €  

 Actuacions puntuals  12.525,18 € 7.839,51 € 3.577,19 € 1.108,48 €  

2008 Concessió  14.736,44 € 9.223,54 € 4.208,73 € 1.304,17 €  

 Actuacions puntuals  10.667,30 € 6.676,66 € 3.046,58 € 944,06 €  

2009 Concessió  14.971,85 € 9.370,88 € 4.275,96 € 1.325,01 €  

 Actuacions puntuals  13.366,11 € 8.365,85 € 3.817,36 € 1.182,90 €  

2010 Concessió  15.154,63 € 9.485,28 € 4.328,16 € 1.341,18 €  

 Actuacions puntuals  12.505,21 € 7.827,01 € 3.571,49 € 1.106,71 €  

2011 Concessió 258.979,14 € 11.331,02 € 7.092,09 € 3.236,14 € 1.002,80 €  

 Actuacions puntuals       

2012 Concessió 256.587,99 € 7.441,05 € 4.657,35 € 2.125,16 € 658,53 € 

 Actuacions puntuals      
No s'inclou el mes de desembre de 2012 

 

TOTALS 144.307,54 € 90.322,09 € 41.214,23 € 12.771,22 €  

 
(1) Quan no figura quantitat al cost total, l’import a repartir correspon a la 
facturació específica de la Urbanització de Sant Carles. En cas contrari, 
s’ha fet una proporció, en funció de la superfície de la Urbanització de 
Sant Carles, respecte del total del terme municipal de La Roca del 
Vallès. 
 

MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT  

 

A REPARTIR LA ROCA LLINARS DOSRIUS 
ANY DESCRIPCIÓ COST TOTAL (1) 

2,90 % 62,59 % 28,56 % 8,85 % 
OBSERVACIONS 

 

2006 Manteniment 75.454,47 € 2.188,18 € 1.369,58 € 624,94 € 193,65 €  

 Reparacions      No s'inclouen. Resolució ad hoc 

2007 Manteniment 126.659,51 € 3.673,13 € 2.299,01 € 1.049,05 € 325,07 €  

 Reparacions      No s'inclouen. Resolució ad hoc 

2008 Manteniment 111.476,01 € 3.232,80 € 2.023,41 € 923,29 € 286,10 €  

 Reparacions      No s'inclouen. Resolució ad hoc 

2009 Manteniment 78.440,98 € 2.274,79 € 1.423,79 € 649,68 € 201,32 €  

 Reparacions      No s'inclouen. Resolució ad hoc 

2010 Manteniment 65.968,95 € 1.913,10 € 1.197,41 € 546,38 € 169,31 €  

 Reparacions      No s'inclouen. Resolució ad hoc 

2011 Manteniment 63.430,85 € 1.839,49 € 1.151,34 € 525,36 € 162,79 €  

 Reparacions      No s'inclouen. Resolució ad hoc 

2012 Manteniment 29.758,41 € 862,99 € 540,15 € 246,47 € 76,37 € No s'inclou el mes de desembre de 2012 

 Reparacions      No s'inclouen. Resolució ad hoc 
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TOTALS 15.984,48 € 10.004,69 € 4.565,17 € 1.414,61 €  

(1) Quan no figura quantitat al cost total, l’import a repartir correspon a la 
facturació específica de la Urbanització de Sant Carles. En cas contrari, 
s’ha fet una proporció, en funció de la superfície de la Urbanització de 
Sant Carles, respecte del total del terme municipal de La Roca del 
Vallès. 
 

DADES AGREGADES: 
 
LA ROCA LLINARS DOSRIUS DESCRIPCIÓ A REPARTIR 
62,59 % 28,56 % 8,85 % 

 
Neteja viària 144.307,54 € 90.322,09 € 41.214,23 € 12.771,22 € 
Manteniment de 
l’enllumenat 

15.984,48 € 10.004,69 € 4.565,17 € 1.414,61 € 

 
TOTALS 160.292,02 €  100.326,78 € 45.779,40 € 14.185,83 € 

 
SEGON.- INFORMAR que en la present proposta d’aprovació de 
l’aportació dels Ajuntaments de Llinars del Vallès i de Dosrius, per tal de 
garantir el servei unificat i el finançament adequat dels pactes regulats 
en el Conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de La Roca del 
Vallès, de Llinars del Vallès i de Dosrius per a la gestió de serveis a la 
Urbanització de Sant Carles, signat a març de 2003, no s’inclouen els 
següents conceptes: 
 

- Les despeses originades pel manteniment i per les actuacions 
puntuals de la neteja viària, corresponents al mes de desembre 
de 2012; 

 
- Les despeses originades pel manteniment de l’enllumenat, 
corresponents al mes de desembre de 2012; i, 

 
- Les despeses originades per les reparacions de l’enllumenat, pel 
període comprés entre l’any 2006 i l’any 2012. 

 
TERCER.- RECLAMAR, d’acord amb els pactes regulats al Conveni 
interadministratiu entre els Ajuntaments de La Roca del Vallès, de Llinars 
del Vallès i de Dosrius per a la gestió de serveis a la Urbanització de Sant 
Carles, signat a març de 2003, la part proporcional, als Ajuntaments de 
Llinars del Vallès i de Dosrius de les despeses assumides per l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, per la prestació dels serveis de la neteja viària i 
manteniment de l’enllumenat, pel període comprés entre l’any 2006 i 
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l’any 2012 -no s’inclou les despeses originades pel manteniment i per les 
actuacions puntuals de la neteja viària i pel manteniment de 
l’enllumenat corresponents al mes de desembre de 2012 i les 
reparacions de l’enllumenat del període comprés entre l’any 2006 i l’any 
2012-, d’acord amb el següent esquema: 
 

- Ajuntament de Llinars del Vallès:    45.779,40 
euros. 
 

- Ajuntament de Dosrius:     14.185,83 euros. 
 
QUART.- RECLAMAR, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès l’import que, pel 
concepte de taxa de residus urbans (o de la denominació acordada 
per l’Ajuntament de Llinars del Vallès) han tributat, directament al seu 
propi ajuntament, les parcel�les situades a la Urbanització de Sant Carles 
del terme de Llinars del Vallès i que, de la informació que ens ha estat 
subministrada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, ascendeix a un total de 7.544,00 euros, tot això d’acord amb 
el següent esquema: 
 

Referència  
cadastral Any 2008  Any 2009  Any 2010  Any 2011  Any 2012  

 
8255007  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8255014  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8255018  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8255019  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8255020    138,00 € 150,00 € 
8255021    138,00 € 150,00 € 
8257702    138,00 € 150,00 € 
8257712  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8257714  134,00 € 136,50 € 138,00 € 135,00 € 
8257716  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8257720  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8257722  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8260801  134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8356111 127,00 € 134,00 € 136,50 € 138,00 € 150,00 € 
8356113   136,50 € 138,00 € 150,00 € 

 

TOTALS 127,00 €  1.474,00 
€ 

1.638,00 
€ 

2.070,00 
€ 

2.235,00 
€ 

 

TOTAL AGREGAT 7.544,00 
€ 

 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 10 

CINQUÈ.- IMPULSAR una reunió entre els responsables corresponents de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
per tal de traslladar a les bases de dades de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, les parcel�les situades a la Urbanització de Sant Carles del 
terme de Llinars del Vallès i que, fins ara, tributaven per la taxa de residus 
urbans (o de la denominació acordada per l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès) al seu propi ajuntament, o s’estableixin altres fórmules de 
compensació. 
 
SISÈ.- REGULARITZAR les dades de la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als imports resultants de la gestió de 
serveis a la Urbanització de Sant Carles, corresponents al període 
comprés entre l’any 2006 i l’any 2012 (fins el mes de novembre –darrera 
dada econòmica coneguda-). 
 
SETÈ.- TRASLLADAR una còpia de l’expedient administratiu als Serveis 
Econòmics, als Serveis Jurídics i a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, així com als Serveis Econòmics (o d’Intervenció 
municipal) dels Ajuntaments de Llinars del Vallès i de Dosrius, per al seu 
coneixement i altres efectes. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

5. Exp. Obra Major 13/12 a nom de Juan Antoni Riviere Martí per a obres de 
reparació de part de la coberta d'una constrcuuó auxiliar al C/ Vge de 
Montserrat 67  

 
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 2 d’agost de 2012 amb número de Registre General d'Entrada 4975, 
formulada pel Sr. JUAN ANTONI RIVIÈRE MARTÍ, per a realitzar unes obres consistents en la 
reparació de part de la coberta d’una construcció auxiliar al seu domicili al carrer Verge de 
Montserrat 67, 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. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
en l’emissió d’informe i proposta per part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 29 de 
novembre de 2012, els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol�licita, són 
conformes a la vigent normativa urbanística reguladora. 
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, 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 .- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer, al Sr. JUAN ANTONI RIVIÈRE MARTÍ, per a realitzar unes obres 
consistents en la reparació de part de la coberta d’una construcció auxiliar al seu domicili al carrer 
Verge de Montserrat 67, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Pressupost ajuntament  2.852 € 
 
ICIO 108,38 € 
Taxa 200,09 € 
Placa 18,56 € 
 
TOTAL 327,03 € 
 
TERCER.- Caldrà dipositar fiança a l’objecte de garantir la correcta reposició dels elements 
urbanístics que es puguin veure afectats per l’obra urbanitzadora de 701,02 € 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 pel qual s’aprova el programa de 
gestió de residus de la construcció Catalunya (Progroc) i a l’ordenança municipal de runes, s’ha 
d’acreditar davant de l’Ajuntament, haver signant amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus on ha de constar el 
codi del gestor i el domicili de l’obra. A tal efecte, s’haurà de dipositar en aquest ajuntament la 
garantia econòmica de 150 € 
 
CINQUÈ .- L’informe de la llicència és favorable, condicionada a: 
Les obres s’hauran d’ajustar a la documentació presentada que ha servit de base per a la concessió de 
la llicència urbanística sol·licitada. Qualsevol modificació sobre allò emparat per la llicència 
urbanística haurà de disposar de la preceptiva autorització de l’ajuntament. 
No es podrà procedir a l’enderroc de l’edificació. El procés constructiu serà el de la reparació de 
cada un dels elements estructurals en mal estat, substituint-ne individualment en cas que hi hagi 
impossibilitat tècnica a criteri del tècnic director de les obres de poder-lo recuperar. 
No es durà a terme cap tipus d’actuació que comporti, alteració de les condicions ambientals i 
paisatgística del bé natural protegit. 
Cal presentar designació del coordinador de seguretat en la fase d’execució de l’obra o justificació 
de la seva innecessarietat de conformitat amb allò establert al decret 1627/97 sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut laboral en les obres de construcció. 
Cal justificar el compliment d’allò establert al decret 89/2010 pel qual s’aprova el programa de 
gestió de residus de la construcció Catalunya (Progroc) i a l’ordenança municipal de runes, en 
relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s’aprova el test refós de la Llei reguladora 
dels residus, i al reial decret 105/2008 pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc.  
 
SISÈ.- Si hi haguessin modificacions a l’obra, aquestes no han de transgredir les condicions de la 
llicència atorgada i han de ser notificades i aprovades pels Serveis Tècnics abans d’efectuar-les. 
 
SETÈ.- Informar a l’interessat, a intervenció i a l’ORGT. 
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ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

6. Ratificació Resolució Alcaldia modificació destí subvenció AMPA SANTA 
AGNES 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució  de data 13 de 
desembre de 2012, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que l’ajuntament de la Roca del Vallès per acord de la Junta de Govern, de data 
19 de juliol de 2012, de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de les partides pressupostàries 
“subvencions a escoles públiques” 08-321-48502 per un import de 18.225 euros i 08-
321-48503 “subvencions ampa escoles” per un import de 14.962,50 euros, va atorgar a 
l’Ampa Santa Agnès: 
 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 
AMPA Santa Agnès  2.200,00 € Projectes subvencionats: 

- Projecte de formació i estimulació musical (1.200 
€) 
- Compra d’ordinadors per a les aules (500 €) 
- Compra de pissarra digital (500 €) 
 

 
Atès que en data 9 de novembre de 2012 i NRE 6583, en Jaume Vila Gallen en 
nom de l’Ampa Escola Santa Agnès va presentar un escrit per sol�licitar un 
canvi de destinació de la subvenció rebuda, degut a que el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat no ha incorporat ordinadors en el curs nou.  
 
Atès que la sol�licitud és per passar els 500 € de la compra de la pissarra digital 
per a la compra d’ordinadors per a les aules. 
 
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o 
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
activitats locals 
 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
escoles públiques 08-321-48502 i a la partida 08-321-48503 subvencions ampa 
escoles del pressupost municipal de l’exercici 2012. 
 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 13 

Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’ensenyament de data 12 de 
desembre de 2012, on es proposa el canvi de destí de la concessió de 
subvenció esmentada. 
 
Atès que l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és 
una competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la 
resolució d’alcaldia número 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
Considerant que és urgent i necessari resoldre la modificació d l’atorgament 
proposat per l’àrea sementada abans de que finalitzi l’any 2012, si be 
condicionat a la ratificació per part de la junta de govern local en la primera 
sessió que realitzi. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides 
DISPOSA: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la modificació del destí de la 
subvenció atorgada a l’AMPA de Santa Agnès, d’acord amb el següent detall: 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 
AMPA Santa Agnès  2.200,00 € Projectes subvencionats: 

- Projecte de formació i estimulació musical (1.200 
€) 
- Compra d’ordinadors per a les aules (1.000 €) 
 

SEGON.-  Sotmetre a la ratificació de la Junta de Govern Local, la present 
resolució, en la primera sessió que realitzi. 
 
TERCER.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
QUART- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que en 
són interessats..” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 13 
de desembre de 2012. 
 
 

7. APROVACIO ACCEPTACIO AJUT DIPUTACIO DE BARCELONA 
SERVEI LOCAL DE TELEASSISTENCIA 2013-2014 
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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. 
 
 
Atès que des de l’any 2005 la Diputació de Barcelona ve impulsant el Servei 
Local de Teleasssitència amb la participació econòmica de l’IMSERSO, els 
municipis i la pròpia Diputació. 
 
Atès que la Direcció General de l’IMSERSO ha comunicat oficialment que el 
proper 31 de desembre posa fi al “Programa de Teleassistècnia Domiciliària”. 
En conseqüència, no es renovarà el conveni IMSERSO-FEMP-Diputació de 
Barcelona i el Servei Local de Teleassistència tindrà un dèficit de finançament 
de 3,7 milions d’euros anuals, que representen el 29% del cost total del 
programa. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona per tal de garantir la continuïtat del servei 
a partir del 1 de gener de 2013, va endegar el passat mes de maig un 
procediment de contractació que ha estat adjudicat a l’emrpesa Televida, SL, 
la mateixa que en els darrers ser anys ja vingut prestant el servei, aconseguint 
una rebaixa del preu que ha passat dels 19,31 euros als 16,35 euros IVA inclós. 
 
Atès que aquest és un nou escenari pel Servei Local de Teleassistències, ja que 
a partir d’aquest any 2013 i, ateses les notícies que tenim de l’IMSERSO, la 
responsabilitat i el finançament d’aquest servei públic serà plenament local, 
així doncs els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, conjunta i de forma 
compartida, son els que hauran de fer viable aquest servei públic, la qual cosa 
comporta uns canvis en les aportacions financeres que s’hauran de fer amb 
l’horitzo que el servei sigui sotenible en el futur. 
 
Atès que el preu per als Ens Locals participants es veurà incrementat per al 
servei de tipus A dels 8,11 euros al mes a 8,66 euros al mes IVA inclós, passant 
del 42% de quota de participació al 53%, la qual cosa representa un increment 
real de 0,55 euros, i que la Diputació de Barcelona aportarà un total de 
4.728.975 euros, el que suposa un increment del 26,8% respecte al pressupost 
actual. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es considera de gran 
interès  continuar oferint als ciutadans aquest servei, cal que s’accepti la 
modificació esmentada d’acord amb el que estableix el punt 12.7 de les Bases 
del Programa per al 2013-2014.  
 
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 Decret 760/11 de data 30 de juny de 2011, publicat al 
BOP de Barcelona de 25 de juliol de 2011. 
 
Es per tot això, que la regidora sotasignant proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per al Servei Local de 
Teleassistència 2013-2014 , en el marc del Pla de Concertació Xarxa de 
Governs Local 2012-2015, així com les condicions per a la seva formalització i 
execució que es regulen a les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del 
Programa, aprovades per la Diputació de Barcelona en Junta de Govern de 
data 28 de març de 2012.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord juntament amb el model normalitzat a l’Àrea 
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis 
Socials municipals. 
 
 

8. Ratificació de la resolució d'alcaldia de finalització de l'expedient 
informatiu del contracte del SAD 

 
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 en data 19 de novembre de 2012 aquesta alcaldia ha dictat la 
resolució que es transcriu tot seguit: 
 

“En data 27 de juliol de 2012 es va emetre resolució d’alcaldia, 
posteriorment ratificada per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
de 20 de setembre de 2012, per la que s’acordava, entre d’altres 
actuacions de tràmit, el següent:  

 
- la incoació de procediment per a la incautació de la garantia definitiva 

dipositada per a respondre del correcte compliment del contracte 
relatiu 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, 
mitjançant la modalitat de concessió administrativa. 

 
- Concedir audiència al contractista per un termini de deu dies des de la 

notificació d’aquesta resolució, i a l’assegurador pel mateix termini, 
perquè presentin les al�legacions i documents que considerin 
convenients. 

 
- disposar que, un cop transcorregut el termini d’audiència prèvia i 

resoltes les al�legacions, si escau, els imports corresponents a les factures 
emeses per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL –en endavant, BBSERVEIS- 
pendents de pagament per l’Ajuntament de la Roca del Vallès en 
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aquesta data, es destinin a liquidar els imports adeutats per BB SERVEIS i 
que s’han esmentat en aquesta resolució i que consten a l’expedient 
(imports embargats per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
nòmines del personal que prestava el servei, desperfectes ocasionats, 
etc. 

 
En la mateixa data es va incoar expedient al mateix contractista relatiu als 
incompliments detectats en relació al contracte formalitzat en data 1 de 
maig de 2009 relatiu a la gestió del servei públic d’atenció a la gent gran 
del municipi de la Roca del Vallès. 

 
Per tant, s’ha de fer notar que s’estan tramitant de forma simultània dos 
expedients per incompliments contractuals contra el mateix contractista i 
que estan interrelacionats entre ells. 

 
En data 6 d’agost de 2012 (NRGS 2504) es va intentar notificar la citada 
resolució a BBSERVEIS, en el domicili designat per la mateixa a l’expedient 
contractual a efectes de notificacions, no havent estat possible aquesta 
notificació. Per aquest motiu es notificar mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 30 d’agost de 2012 i en el taulell 
d’edictes de Barcelona –últim domicili conegut de la mercantil- des del dia 
27 d’agost al dia 20 de setembre de 2012. 

 
En data 6 d’agost de 2012 (NRGS 2506) es va notificar (havent restat 
rebuda en data 21 d’agost de 2012) la resolució a la COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, en tant que la 
mateixa havia emès pòlissa d’assegurança de caució amb el certificat 
número 3.946.722 de data 24 de març de 2009 a favor de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, per tal de garantir la correcta execució del contracte 
per part de la concessionària. 

 
Dins del període d’audiència concedit a ambdós interessats, no s’han 
presentat al�legacions. 

 
Com ja es va fer constar a la resolució d’inici de l’expedient, BBSERVEIS té 
deutes pendents, entre altres, amb els/les treballadors/es que havien 
prestat el servei en l marc del contracte formalitzat per BBSERVEIS amb 
aquest Ajuntament.  

 
Com a conseqüència d’aquests deutes, de caràcter salarial, les 
esmentades treballadores van formular contra aquest Ajuntament 
(23/10/2012, NRGE 6222) reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en 
reclamació de quantitat, en qualitat de responsable solidari del deute 
existent entre els treballadors i la mercantil BBSERVEIS d’acord amb el que 
disposa l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
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Així mateix, també es va rebre en data 26 d’octubre de 2012 (NRGE 6295) 
papereta de conciliació, tramesa pel Servei de Conciliacions de la 
Generalitat de Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació, en qualitat 
d’administració pública demandada, de reclamació prèvia en via 
administrativa, d’acord amb l’article 64 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, 
reguladora de la jurisdicció social. 

 
En data 16 de novembre de 2012 es va realitzar acta de conciliació en el 
Jutjat social 3 de Granollers entre les treballadores de BBSERVEIS i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès,  havent-se dictat el decret 741/12 pel 
qual s’aprova l’avinença entre les parts amb els acords següents: 

 
- La part demandant concreta que les quantitats definitives brutes que es 

reclamen ascendeixen a la quantitat de 44.183,19 euros bruts. 
- La codemandada, Ajuntament de la Roca del Vallès, reconeix que els 

treballadors estaven contractats per la mercantil BBSERVEIS, prestant 
serveis els mateixos per a l’Ajuntament, i per aquest motiu i ja que 
aquesta administració reté quantitats pels treballs efectuats i pertanyent 
a la mercantil (BBSERVEIS), amb caràcter subsidiari, procedirà al 
pagament de les quantitats adeutades netes als treballadors, en la 
quantitat total 40.961,80 euros nets, procedint a descomptar aquesta 
quantitat dels imports pendents d’abonar a la mercantil codemandada 
i ocupadora de dites treballadores (BBSERVEIS). 
Per això, s’ofereix a cada una de les treballadores les quantitats netes 
deixades de percebre i que es descriuen en el desglossament que 
acompanya a la conciliació com annex. 
Aquestes quantitats seran abonades mitjançant transferència bancària 
al compte corrent on les demandants venen percebent la nòmina en el 
termini màxim de set dies, des del dia d’avui. 

- La part demandant accepta el citat oferiment, donant-se per satisfeta 
sense res més demanar ni reclamar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
i codemandats pels conceptes de la demanda. 

 
Per tot això, 
 
Primer.- Requerir a l’entitat COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA l’execució de la garantia 
definitiva prestada pel contractista GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL, 
adjudicatari del contracte per relatiu 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 mitjançant assegurança de caució amb 
el certificat número 3.946.722 de data 24 de març de 2009 a favor de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i que ascendeix a l’import de 10.781,07 
euros. 

 
Segon.- Destinar (de forma simultània i conjunta amb l’expedient per 
incompliment del contracte del servei de gestió dels centres d’atenció a la 
gent gran) els imports corresponents a les factures emeses per GRUPO BB 
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SERVICIOS DIVERSOS, SL pendents de pagament i l’import corresponent a la 
garantia definitiva incautada, a la liquidació dels deutes següents i per 
aquest ordre: 

 
1) Pagament de la quantitat de 40.961,80 euros a les treballadores que 

prestaven serveis a compte de GRUPO BB SERVICIOS DIRECTOS, SL i que 
consten al Decret 741/12 del Jutjat social 3 de Granollers, en el termini 
màxim de set dies comptadors des del dia 16 de novembre de 2012, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent on les 
demandants venien percebent la nòmina.  

 
2) Pagament dels deutes existents derivats dels incompliments del 

contracte de la gestió del servei públic d’atenció a la gent gran del 
municipi de la Roca del Vallès per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL 
objecte de tramitació d’expedient administratiu a GRUPO BB SERVICIOS 
DIVERSOS, SL.  

 
3) Pagament dels imports adeutats per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL  

a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’assegurador i al contractista. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal. 
 
Cinquè.- Ratificar aquesta Resolució per la Junta de Govern Local.” 

 
Atenent la competència d’aquesta Junta de Govern Local, PROPOSO 
 
Primer.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia de 19 de novembre de 2012 per la 
que, entre d’altres, es destinen els imports corresponents a les factures emeses 
per GRUPO BB SERVICIOS DIRECTOS, SL pendents de pagament i l’import 
corresponent a la garantia definitiva incautada, als diversos deutes existents de 
la citada mercantil. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT  a les àrees municipals corresponents. 
 
 

9. Ratificació de la resolució d'alcaldia de finalització de l'expedient 
informatiu del contracte de la gestió dels centres d'atenció a la gent gran 

 
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 en data 19 de novembre de 2012 aquesta alcaldia ha dictat la 
resolució que es transcriu tot seguit: 
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“En data 27 de juliol de 2012 es va emetre resolució d’alcaldia, 
posteriorment ratificada per acord de la Junta de Govern Local en sessió 
de 20 de setembre de 2012, per la que s’acordava, entre d’altres 
actuacions de tràmit, el següent:  

 
- la incoació de procediment per a la imposició de sancions  i per a la 

incautació de la garantia definitiva dipositada per a respondre del 
correcte compliment del contracte relatiu a la gestió del servei públic 
d’atenció a la gent gran del municipi de la Roca del Vallès –casals de la 
Roca centre, La Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, mitjançant la 
modalitat de concessió administrativa. 

 
- Concedir audiència al contractista per un termini de deu dies des de la 

notificació d’aquesta resolució, i a l’assegurador pel mateix termini, 
perquè presentin les al�legacions i documents que considerin 
convenients. 

 
- disposar que, un cop transcorregut el termini d’audiència prèvia i 

resoltes les al�legacions, si escau, els imports corresponents a les factures 
emeses per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL –en endavant, BBSERVEIS- 
pendents de pagament per l’Ajuntament de la Roca del Vallès en 
aquesta data, es destinin a liquidar els imports adeutats per BB SERVEIS i 
que s’han esmentat en aquesta resolució i que consten a l’expedient 
(imports embargats per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
nòmines del personal que prestava el servei, desperfectes ocasionats, 
etc. 

 
En la mateixa data es va incoar expedient al mateix contractista relatiu als 
incompliments detectats en relació al contracte formalitzat en data 1 de 
maig de 2009 relatiu 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 

 
Per tant, s’ha de fer notar que s’estan tramitant de forma simultània dos 
expedients per incompliments contractuals contra el mateix contractista i 
que estan interrelacionats entre ells. 

 
En data 6 d’agost de 2012 (NRGS 2505) es va intentar notificar la citada 
resolució a BBSERVEIS, en el domicili designat per la mateixa a l’expedient 
contractual a efectes de notificacions, no havent estat possible aquesta 
notificació. Per aquest motiu es notificar mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 30 d’agost de 2012 i en el taulell 
d’edictes de Barcelona –últim domicili conegut de la mercantil- des del dia 
27 d’agost al dia 20 de setembre de 2012. 

 
En data 6 d’agost de 2012 (NRGS 2507) es va notificar (havent restat 
rebuda en data 21 d’agost de 2012) la resolució a la COMPAÑÍA ESPAÑOLA 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 20 

DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, en tant que la 
mateixa havia emès pòlissa d’assegurança de caució amb el certificat 
número 3.946.721 de data 24 de març de 2009 a favor de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, per tal de garantir la correcta execució del contracte 
per part de la concessionària. 

 
Dins del període d’audiència concedit a ambdós interessats, no s’han 
presentat al�legacions. 

 
Com ja es va fer constar a la resolució d’inici de l’expedient, BBSERVEIS té 
deutes pendents, entre altres, amb els/les treballadors/es que havien 
prestat el servei en l marc del contracte formalitzat per BBSERVEIS amb 
aquest Ajuntament.  

 
Com a conseqüència d’aquests deutes, de caràcter salarial, les 
esmentades treballadores van formular contra aquest Ajuntament 
(23/10/2012, NRGE 6222) reclamació prèvia a la via jurisdiccional social en 
reclamació de quantitat, en qualitat de responsable solidari del deute 
existent entre els treballadors i la mercantil BBSERVEIS d’acord amb el que 
disposa l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

 
Així mateix, també es va rebre en data 26 d’octubre de 2012 (NRGE 6295) 
papereta de conciliació, tramesa pel Servei de Conciliacions de la 
Generalitat de Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació, en qualitat 
d’administració pública demandada, de reclamació prèvia en via 
administrativa, d’acord amb l’article 64 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, 
reguladora de la jurisdicció social. 

 
En data 16 de novembre de 2012 es va realitzar acta de conciliació en el 
Jutjat social 3 de Granollers entre les treballadores de BBSERVEIS i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès,  havent-se dictat el decret 741/12 pel 
qual s’aprova l’avinença entre les parts amb els acords següents: 

 
- La part demandant concreta que les quantitats definitives brutes que es 

reclamen ascendeixen a la quantitat de 44.183,19 euros bruts. 
- La codemandada, Ajuntament de la Roca del Vallès, reconeix que els 

treballadors estaven contractats per la mercantil BBSERVEIS, prestant 
serveis els mateixos per a l’Ajuntament, i per aquest motiu i ja que 
aquesta administració reté quantitats pels treballs efectuats i pertanyent 
a la mercantil (BBSERVEIS), amb caràcter subsidiari, procedirà al 
pagament de les quantitats adeutades netes als treballadors, en la 
quantitat total 40.961,80 euros nets, procedint a descomptar aquesta 
quantitat dels imports pendents d’abonar a la mercantil codemandada 
i ocupadora de dites treballadores (BBSERVEIS). 
Per això, s’ofereix a cada una de les treballadores les quantitats netes 
deixades de percebre i que es descriuen en el desglossament que 
acompanya a la conciliació com annex. 
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Aquestes quantitats seran abonades mitjançant transferència bancària 
al compte corrent on les demandants venen percebent la nòmina en el 
termini màxim de set dies, des del dia d’avui. 

- La part demandant accepta el citat oferiment, donant-se per satisfeta 
sense res més demanar ni reclamar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
i codemandats pels conceptes de la demanda. 

 
Per tot això, 

 
Primer.- Requerir a l’entitat COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA l’execució de la garantia 
definitiva prestada pel contractista GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL, 
adjudicatari del contracte per relatiu a la gestió del servei públic d’atenció 
a la gent gran del municipi de la Roca del Vallès –casals de la Roca centre, 
La Torreta i Santa Agnès de Malanyanes-, mitjançant la modalitat de 
concessió administrativa mitjançant assegurança de caució amb el 
certificat número 3.946.721 de data 24 de març de 2009 a favor de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i que ascendeix a l’import de 10.514,00 
euros. 
 
Segon.- Imposar a GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL una sanció per import 
de 3.000 euros per la comissió d’una sanció molt greu tipificada al 
contracte de referència, consistent en l’incompliment de les disposicions 
vigents en matèria de seguretat social. 
 
Tercer.- Destinar (de forma simultània i conjunta amb l’expedient per 
incompliment del contracte del servei d’atenció domiciliària) els imports 
corresponents a les factures emeses per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL 
pendents de pagament, els imports corresponents a la garantia definitiva 
incautada i l’import corresponent a la sanció imposada, a la liquidació dels 
deutes següents i per aquest ordre: 

 
4) Pagament de la quantitat de 40.961,80 euros a les treballadores que 

prestaven serveis a compte de GRUPO BB SERVICIOS DIRECTOS, SL i que 
consten al Decret 741/12 del Jutjat social 3 de Granollers, en el termini 
màxim de set dies comptadors des del dia 16 de novembre de 2012, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent on les 
demandants venien percebent la nòmina.  

 
5) Pagament de la resta de deutes existents derivats dels incompliments 

del contracte següents, a més dels que es pugui tenir coneixement:  
 

i. Aparell d’aire acondicionat situat al casal d’avis de Santa Agnès 
de Malanyanes. Import de la reparació: 4.000 euros. 

 
ii. Cafetera del casal d’avis de la Roca espatllada. Import de la 

reparació i/o substitució de 1.500 euros. 
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iii. Caldera: 700 euros. 

 
iv. Subministraments diversos pendents de pagament des del mes de 

gener de 2011 i fins a la data de finalització efectiva del contracte: 
 

1. Consum telefònic i ADSL:  985,62 euros. 
2. Consum d’aigua: 16,79 euros. 
3. Consum gas: 1.089,75 euros. 
4. Consum electricitat:  2.403,05 euros. 

 
v. Subministrament premsa: 32, 33 euros.  

 
6) Pagament dels imports adeutats per GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL  

a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 

Quart.- Notificar aquest acord a l’assegurador, al contractista i a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal. 
 
Sisè.- Ratificar aquesta Resolució per la Junta de Govern Local.” 

 
Atenent la competència d’aquesta Junta de Govern Local, PROPOSO 
 
Primer.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia de 19 de novembre de 2012 per la 
que, entre d’altres, es destinen els imports corresponents a les factures emeses 
per GRUPO BB SERVICIOS DIRECTOS, SL pendents de pagament, l’import 
corresponent a la garantia definitiva incautada i l’import corresponent a la 
sanció imposada, als diversos deutes existents de la citada mercantil. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT  a les àrees municipals corresponents. 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 19:40, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.     L’alcalde 
 
 


