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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 19 d'abril de 2012. NÚMERO  2012/7. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 19 d'abril de 2012, essent les 18:10 hores es 
reuneixen a la Sala de Juntes , 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 SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 29 de març de 2012 
 
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 29 de març de 2012, 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. Ratificació resolució d'alcaldia d'adjudicació del contracte de 
manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades 

 
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 10/04/12 es va dictar una resolució per la que s’adjudicava el 
contracte de manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades del 
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municipi a DRIM MEDIO AMBIENTE S.L. atenent que s’havia de complir amb els 
terminis establerts per la legislació aplicable. 
 
Atenent que és competència de la junta de govern la matèria objecte de la 
resolució indicada atès la resolució d’alcaldia 760 de data 30/06/11, i atenent 
l’acord novè de la resolució de 10/04/12. 
 
Vist que la resolució d’alcaldia de data 10/04/12 diu en la seva literalitat:  
 
 
“ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió celebrada 
el 19 de gener de 2012 aprovà l’expedient de contractació del servei de 
manteniment, conservació i neteja de les zones enjardinades del municipi, per un 
import màxim de 141.864,41 euros IVA no inclòs, acordant així mateix l’aprovació dels 
plecs administratius i tècnics particulars que havien de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, varis criteris d’adjudicació. 
 
L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant en data 27/01/12, en el 
DOUE el dia 28/01/12, en el BOE el dia 04/02/12 i en el BOPB en data 16/02/12. 
 
Es van presentar tres licitadors: DRIM MEDIO AMBIENTE S.L., MOIX OBRES I SERVEIS S.L. I 
VIVER DE BELL-LLOC no acceptant la proposta d’aquest útlim atès que es va presentar 
fora de termini.  
 
Segons obertura del sobre 2 l’empresa DRIM MEDIO AMBIENTE S.L. va obtenir 87 punts i 
MOIX OBRES I SERVEIS S.L. 79 punts segons valoració de la documentació aportada 
d’acord amb els plecs.  
 
Segons obertura del sobre 3 i havent avaluat les puntuacions segons judici de valor i 
d’avaluació automàtica en va resultar que DRIM MEDIO AMBIENTE S.L. va obtenir 
221,55 punts, i MOIX OBRES I SERVEIS S.L. 214,95 punts segons consta en l’acta de la 
mesa i document adjunt a aquesta.  
 
En data 02/04/12 s’ha remès a MOIX OBRES I SERVEIS S.L. còpia íntegra de l’acta de la 
mesa de contractació d’obertura del sobre 3, acta que inclou la valoració de les dues 
propostes en licitació en el present contracte.  
 
Segons l’acta d’obertura del sobre 3 la mesa de contractació indica literlament:  
 
“ .../... En conseqüència, la Mesa de contractació, per majoria, acorda proposar a 
l’òrgan de contractació competent que efectuï adjudicació del CONTRACTE PER AL 
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LES ZONES ENJARDINADES a favor 
de l’empresa DRIM MEDIO AMBIENTE S.L., amb CIF núm. B-62314547 per l’import de 
140.445,77 euros més IVA.” 
 
Vista la proposta d’adjudicació, es va notificar a l’empresa DRIM MEDIO AMBIENTE S.L. 
que presentés la documentació necessària per l’adjudicació, presentant els certificats 
de trobar-se al corrent de pagament d’Hisenda i de Seguretat social, així com la 
constitució de la garantia definitiva en data 04/04/12 amb NRGE 2071/12. 
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Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient administratiu, i 
de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional segona i l’article 151 del 
RDL 3/11. 

Vist el que estableix l’art. 138 en relació als articles 160, 161 i concordants del RDL 3/11.  
 
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local en  
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011, però que dins del termini establert per la llei 
no hi ha sessions ordinàries de la Junta, aquesta Alcaldia disposa el que segueix, tot i 
que ha de ser ratificat en la primera junta de govern local que es celebri;  

ACORDS 
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de manteniment, 
conservació i neteja de les zones enjardinades del municipi, a DRIM MEDIO AMBIENTE 
S.L. per l’import de 140.445,77 € de pressupost base, més 25.280,24 d’IVA, el qual 
s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics 
particulars i segons l’oferta presentada per l’adjudicatari en tant no contradiguin els 
expressats plecs. 
 
SEGON.- Disposar a favor de DRIM MEDIO AMBIENT S.L., la quantia de 165.726,01 €, a 
càrrec de la partida 06 171 22715 (Jardineria municipal) del pressupost municipal 
aprovat per la present anualitat. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a intervenció, a tots els 
interessats en el procediment i publicar-la en el perfil del contractant d’aquest 
Ajuntament, als efectes previstos en els articles 151 i 153 del RDL 3/11. 
 
QUART.- Notificar a DRIM MEDIO AMBIENTE, SL que una vegada transcorregut el termini 
legalment establert per poder interposar el potestatiu recurs especial en matèria de 
contractació se’l citarà per a la formalizació del contracte que tindrà lloc a la Roca 
del Vallès el dia que s’especifiqui. 
 
CINQUÈ.- Una vegada formalitzat el contracte s’haurà de procedir a publicar l’anunci 
en el perfil del contractant, en el DOUE, en el BOE i en el BOPB.  
 
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333 del RDL 3/11, i remetre una còpia 
del contracte a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix l’article 29 
del RDL 3/11. 
 
SETÈ.- Comunicar als licitadors que no hagin estat adjudicataris del contracte que un 
cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos 
sense que aquests s’hagin formulat, la documentació que acompanya les 
proposicions restarà a disposició dels interessats, i transcorreguts sis mesos sense que la 
documentació s’hagi retirat, es procedirà a la seva destrucció. 
 
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als serveis municipals 
que correspongui, als efectes escaients. 
 
NOVÈ.- Ratificar el present acord a la propera junta de govern local que es 
celebri. ” 
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Per tot això,  
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- RATIFICAR en tots els seus termes la resolució d’alcaldia de data 
10/04/12 per la que s’adjudicava el contracte de manteniment, conservació i 
neteja de les zones enjardinades del municipi a DRIM MEDIO AMBIENTE S.L. 
 
 

3. Tramesa de l'expedient de la concessió del pavelló a l'Oficina 
Antifrau de Catalunya. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist que l’Ajuntament de la Roca del Vallès va licitar conjuntament l’any 2005 
dos contractes, essent l’objecte del primer la construcció d’un pavelló i obres 
annexes al nucli urbà de la Roca Centre, així com la construcció d’uns 
vestidors al nucli urbà de la Torreta, i l’objecte del segon la gestió de diferents 
espais esportius del municipi.  
 
Vist que en data 15/06/07 amb NRGE 6321/07 el Sr. Ignacio Sanz Manonelles en 
representació de la concessionària de la construcció del pavelló i obres 
annexes ARC EMPRESA CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A., coincidint 
amb el canvi de govern municipal, va presentar un document en el que feia 
una valoració econòmica de les modificacions hagudes en les obres que 
estava executant, que suposava un increment notable del preu del contracte.  
 
Vist que en data 21/07/08 amb NRGE 6245/08 el concessionari va reclamar 
1.687.928,08 €, que segons ells és la diferència entre el cost inicial de les obres i 
el resultant de l’obra realment executada.  
 
Atès que l’actual equip de govern ha pogut constatar que  existeix una 
desviació important de gairebé un 30% entre el preu d’adjudicació i la 
reclamació del concessionari, en concret pel que fa referència a l’obra del 
pavelló, annexos i vestuaris de la Torreta, sense que hi hagi hagut una 
modificació del contracte per part del ple, òrgan competent.  
 
Atès que es va licitar la realització d’uns vestuaris en el camp de futbol de la 
Torreta de 500 m2 i que l’oferta presentada i adjudicada va ser de 300 m2, 
però que finalment es van construir uns 500 m2 a un preu diferent del de 
licitació. 
 
Atès que també s’ha de destacar que s’anava incrementant de manera 
exponencial les partides referents a les obres annexes al pavelló (d’instal�lació 
d’energia solar tèrmica per la producció d’energia suficient per a aigua 
calenta sanitària a tot el complex esportiu de la Roca Centre i les obres 
complementàries per a la connexió adequada en el pavelló a la xarxa dels 
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col�lectors d’aigües residuals del complex esportiu), així com la construcció del 
propi pavelló.  
 
Vist que el contracte que es va celebrar va ser un de concessió d’obra pública 
en la que el risc i ventura, i per tant les possibles desviacions, havien de ser 
assumides per l’empresa concessionària.  
 
Atenent que s’ha apreciat diferents incongruències, així com mancances i 
tramitacions que no responen a un normal i adequat procés. 
 
Atenent que l’execució d’aquest contracte ha suposat i suposarà un greu 
perjudici per l’erari públic d’aquest municipi.  
 
Atès que aquest equip de govern considera que de les apreciacions 
observades en poden resultar possibles responsabilitats administratives i/o 
penals.  
 
Atenent que segons l’article 2 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya la finalitat de l’oficina és prevenir i investigar 
possibles casos concrets d’ús o destinació il�legals de fons públics o qualsevol 
altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte 
d’interessos o l’ús en benefici privat d’informacions derivades de les funcions 
pròpies del personal al servei del sector públic. I també són finalitats de l’OAC 
assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les 
pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la 
transparència en l’exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les 
autoritats competents i col�laborant en la formació en aquest àmbit del 
personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que 
siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic. 
 
Atenent que l'Oficina Antifrau ha de vetllar perquè l'actuació dels poders 
públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d'integritat, 
honestedat, probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i 
objectivitat. 
 
Atenent que aquesta corporació té la ferma voluntat de garantir la legalitat i 
honestedat de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en totes les seves 
actuacions, tan del passat com del futur.  
 
Per tot això, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local en ús de les 
competències i atribucions legalment previstes, adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- REMETRE a l’Oficina Antifrau de Catalunya còpia de l’expedient, que 
s’ha pogut conformar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, del contracte de 
licitació per la construcció del pavelló de la Roca Centre i instal�lacions 
annexes, així com la construcció d’uns vestuaris en el camp de futbol de la 
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Torreta i la gestió dels diferents espais esportius del municipi, per al seu anàlisi i 
investigació.  
 
SEGON.- SOL�LICITAR a l’Oficina Antifrau de Catalunya que en ús de les 
funcions que té atribuïdes per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya que analitzi la documentació remesa en relació a les 
possibles responsabilitats i irregularitats i, emeti informe, en aquest sentit.  
 
TERCER.- SOL�LICITAR a l’Oficina Antifrau de Catalunya que en ús de les 
funcions que té atribuïdes per la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, remeti dit expedient a la Fiscalia, en cas que de l’anàlisi 
del mateix, es desprengui l’existència de responsabilitat penal. 
 
 

4. Aprovació del contracte de transacció subscrit entre l'Ajuntament 
de La Roca del Vallès i la mercantil ARC Concesionaria de Obras 
y Servicios SA de resolució amistosa en relació amb la qüestió 
litigiosa, respecte de l'increment de costos assumits per la 
mercantil en la construcció del pavelló nou i dels vestuaris del 
camp de futbol, identificada amb el recurs ordinari núm. 532/2008 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Analitzada la documentació que forma part de l’expedient administratiu en 
relació a la qüestió litigiosa, respecte l’increment dels costos assumits per la 
mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número 
A-59859306, en la construcció del Pavelló Nou i els vestuaris del camp de 
futbol, identificada amb el Recurs número 532/2008, Procediment de Recurs 
ordinari, Secció 2B del Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona. 
 
Conegudes les possibilitats d’aprovar un pla d’ajust que contempli la 
possibilitat de concertar una operació d’endeutament a llarg termini, per 
l’aplicació del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Considerant l’oportunitat que significa adherir-se al mecanisme de pagament 
als proveïdors de les entitats locals, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la 
mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número 
A-59859306, han formalitzat document que, en idioma castellà i titulat 
“CONTRATO DE TRANSACCIÓN”, estableixen tots els compromisos i acords 
presos per ambdues parts. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 19 d’abril de 2012. 
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Atenent la competència reconeguda segons Resolució d’Acaldia, de data 30 
de juny de 2011, amb el número 760/2011 a la Junta de Govern Local, 
 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- APROVAR el document que, en idioma castellà i titulat “CONTRATO DE 
TRANSACCIÓN”, contempla tots els compromisos i acords presos per 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant acord del Ple de la Corporació 
municipal i la mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb 
CIF número A-59859306, de resolució amistosa en relació a la qüestió litigiosa, 
respecte l’increment dels costos assumits per la mercantil, en la construcció del 
Pavelló Nou i els vestuaris del camp de futbol, identificada amb el Recurs número 
532/2008, Procediment de Recurs ordinari, Secció 2B del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 12 de Barcelona, que copiat literal diu: 
 
“CONTRATO DE TRANSACCIÓN 
 
FECHA: 19 de abril de 2.012 

 
REUNIDOS 

 
(1) De una parte, Don Rafael Ros Penedo, Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

La Roca del Vallès, asistido por Doña Dolors Melero Guirao,  Secretaria General del Excmo. 
Ayuntamiento de La Roca del Vallès. 

 
(2) Y de otra parte: Don Jordi Botet Ramon, mayor de edad, con domicilio en Esplugues de Llobregat 

(08950 – Barcelona), calle de la Riba, número 35, y con DNI de número 37.655.072 – R. 
 

INTERVIENEN 
 
(A)  Don Rafael Ros Penedo en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de 

La Roca del Vallès (en adelante, el “Ayuntamiento”), actuando en su condición 
de Alcalde – Presidente, ejercitando las facultades que tiene atribuidas en virtud 
de los artículos 21.1.b) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local y 41.12 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de 
noviembre, debidamente asistido por la Sra. Secretaria General del 
Ayuntamiento.   

 
(B)  Don Jordi Botet Ramon en nombre y representación de la Compañía “ARC 

CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.” (en adelante, “ARC 
Concesionaria”), con domicilio en Esplugues de Llobregat (08950 – Barcelona), 
calle de la Riba, número 35, con C.I.F. número A – 59.859.306, e inscrita en el 
registro mercantil de Barcelona, al tomo 40.194, folio 177, hoja B – 17.981. Don 
Jordi Botet Ramon actúa en su calidad de Administrador Solidario de ARC 
Concesionaria, según resulta de la escritura autorizada por el Notario de 
Esplugues de Llobregat Don José Vicente Galdón Garrido el día 16 de marzo de 
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2.011, número 519 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil.  

 
El  Ayuntamiento y ARC Concesionaria serán, en adelante, conjuntamente 
denominadas las “Partes” y cada una de ellas, individualmente, como una “Parte” de 
este Contrato de Transacción (tal y como se define más adelante). 
 

EXPONEN 
 

I. El Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en la sesión 
ordinaria celebrada en fecha 7 de julio de 2.005 adjudicó a ARC Concesionaria el 
“CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA 

CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR CESION AL AYUNTAMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

FUTURA REFORMA Y ADECUACIÓN DEL NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLÈS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VESTUARIOS DEL 

CAMPO DE FUTBOL Y LOS PROYECTOS NECESARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

(en adelante, el “Contrato”).  
 

II.  El Ayuntamiento y ARC Concesionaria formalizaron el Contrato en fecha 7 de octubre de 
2.005, mediante documento administrativo intervenido por el Secretario General de la 
Corporación. En la misma fecha, las Partes procedieron a elevar el Contrato a escritura 
pública mediante la escritura autorizada por el Notario de La Roca del Vallès, D. José Luís 
Criado Barragan, número 2.041 de su protocolo. 

 

III.  ARC Concesionaria, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 14.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la licitación del Contrato, depositó ante el 
Ayuntamiento, en concepto de garantía definitiva, como primer componente de dicha garantía 
definitiva, un Aval Bancario ascendente a la cantidad de 224.184,18 Euros. De conformidad 
con la citada Cláusula 14.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dicho Aval 
Bancario debía devolverse por el Ayuntamiento a ARC Concesionaria una vez finalizado el 
periodo de garantía de las obras públicas, que de conformidad con la Cláusula 41.3 del citado 
Pliego estaba establecido en el plazo de un año a contra desde la fecha de la finalización de la 
construcción de las obras públicas. Se acompaña a este Contrato de Transacción copia de 
dicho Aval Bancario señalada como ANEXO 1.  

 

IV. ARC Concesionaria ejecutó y finalizó la construcción de las obras públicas objeto del 
Contrato, con sujeción a los Proyectos constructivos aprobados, e hizo entrega de la posesión 
de dichas obras públicas al Ayuntamiento. En fecha 14 de enero de 2.008 el Ayuntamiento y 
ARC Concesionaria otorgaron un Acta de Ocupación en virtud de la cual, formalmente, ARC 
Concesionaria otorgó la posesión de las obras públicas al Ayuntamiento.   

 

V. ARC Concesionaria, mediante escrito de intimación presentado por la misma ante el 
Ayuntamiento en fecha 21 de julio de 2.008, en relación al Contrato, en concepto de 
compensación económica por el incremento producido respecto del coste o importe 
inicialmente previsto en los Proyectos constructivos en el coste o importe de ejecución de las 
obras públicas objeto del Contrato, derivado de las modificaciones introducidas en los 
Proyectos constructivos y en dichas obras públicas, reclamó al Ayuntamiento el pago de la 
cantidad de 1.687.928,09 Euros, IVA incluido, más los intereses devengados y que se 
devengasen respecto de dicha cantidad desde el día 14 de abril de 2.008 y hasta la fecha del su 
pago efectivo por el Ayuntamiento. Se acompaña señalado como ANEXO 2, copia de la Factura 
correspondiente al indicado importe reclamado emitida por ARC Concesionaria, de fecha 14 
de enero de 2.008. 
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VI. El Ayuntamiento desestimó dicha reclamación por acto presunto, en virtud de silencio 
administrativo negativo.  

 

VII. ARC Concesionaria, dentro del plazo legal, interpuso Recurso Contencioso Administrativo 
contra la desestimación por acto presunto de la reclamación de pago referida, descrita en el 
apartado V, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barcelona.   

 

VIII. El Recurso indicado se tramitó en primera instancia ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 12 de Barcelona y por medio del Procedimiento Ordinario 532/2.008 – 
2B (en adelante, el “Procedimiento”).  

 

IX. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, una vez realizados los 
correspondientes trámites procesales, dictó en fecha 22 de noviembre de 2.010, la Sentencia 
número 365/2.010 (en adelante la “Sentencia de Primera Instancia”), en virtud de la cual, 
estimando íntegramente el Recurso contencioso Administrativo interpuesto y la Demanda 
presentada por ARC Concesionaria, revocó y dejo sin efecto el acto presunto impugnado y 
condenó al Ayuntamiento a pagar a “ARC Concesionaria, de forma inmediata y mediante un 
único pago, la cantidad de 1.687.928,09 Euros, IVA incluido, más los intereses de demora 
devengados y que se devenguen desde el día 14 de marzo de 2.008 hasta la fecha del pago del 
referido importe, determinados en función de aplicar los tipos de interés legalmente. 

 

X. El Ayuntamiento, dentro del plazo legal, interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia de 
Primera Instancia. Dicho Recurso de Apelación se tramita ante la Sección5ª.de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona y mediante el 
procedimiento de Recurso de Apelación número 99/2011-AP. A fecha de hoy dicho Recurso de 
Apelación está pendiente de que se resuelva el mismo mediante dictarse la correspondiente 
Sentencia.  

 

XI. ARC Concesionaria, tras la interposición y admisión del citado Recurso de Apelación, presentó 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona demanda por medio 
de la cual solicitó que se aprobase y realizase la ejecución provisional de la Sentencia de 
Primera Instancia.  

 

XII. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, una vez realizados los 
correspondientes trámites procesales, dictó en fecha 1 de septiembre de 2.010 Auto (en 
adelante, el “Auto de Ejecución Provisional”) en virtud del cual aprobó proceder a la 
ejecución provisional de la Sentencia de Primera Instancia y estableció que el principal de la 
condena impuesta en la misma ascendente a 1.687.928,09 Euros, IVA incluido, más los 
correspondientes intereses moratorios devengados y que se devengasen, debería pagarse por el 
Ayuntamiento a ARC Concesionario, mediante diversos pagos anuales sucesivos, hasta su 
completo pago, y requirió al Ayuntamiento para que procediese a pagar en la forma indicada 
las cantidades indicadas a ARC Concesionaria.   

 

XIII. El Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Auto de Ejecución Provisional, pagó a 
ARC Concesionaria, durante el año 2011, a cuenta del importe de la condena impuesta al 
Ayuntamiento en la Sentencia de Primera Instancia, la cantidad de 64.000,00 Euros. en virtud 
de dicho pago, la cantidad pendiente de pago del total importe de la condena impuesta al 
Ayuntamiento en la Sentencia de Primera Instancia quedó reducido y asciende a la cantidad de 
1.623.928,09 Euros, IVA incluido.  

 

XIV. El Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Auto de Ejecución Provisional, debía 
pagar a ARC Concesionaria, dentro del plazo que finalizó el día 31 de marzo de 2.012, a 
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cuenta del importe de la condena impuesta al ayuntamiento en la Sentencia de Primera 
Instancia, la cantidad de 500.000,00 Euros. El Ayuntamiento no pagó dicha cantidad dentro 
del citado plazo y a fecha de hoy no ha pagado la misma a ARC Concesionaria, hallándose 
pendiente de resolución por el Juzgado en este momento una petición de moratoria en cuanto 
al pago de dicha cantidad, presentada por el Ayuntamiento, respecto de la cual, ARC 
Concesionaria, según manifiesta, formulará expresa oposición. 

 

XV. El Ayuntamiento, dentro del plazo legal, interpuso Recurso de Apelación contra el Auto de 
Ejecución Provisional. Dicho Recurso de Apelación se tramita ante la Sección 5ª de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona y mediante el 
procedimiento de Recurso de Apelación número 547/2.011 – JM - AP. A fecha de hoy dicho 
Recurso de Apelación está pendiente de que se resuelva el mismo mediante dictarse la 
correspondiente resolución.  

 

XVI. El Ayuntamiento ha incluido el importe del principal pendiente de pago de la condena impuesta 
al mismo en la Sentencia de Primera Instancia, ascendente a 1.623.928,09 Euros, IVA incluido, 
que se corresponde con el principal pendiente de pago de la Factura de ARC Concesionaria 
acompañada como ANEXO 1, en la relación de deudas frente a sus acreedores emitida y 
comunicada por el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
prevista en el artículo 3 del Real Decreto 4/2.012,  de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. El Ayuntamiento, no 
obstante, en dicha relación ha detallado como cantidad vencida y a pagar, exclusivamente, el 
importe parcial de 500.000 Euros.  

 

XVII. Las Partes, tras haber mantenido contactos y negociaciones por medio de sus respectivos 
Letrados, han alcanzado un acuerdo transaccional en relación a la controversia objeto del 
Procedimiento, que ha sido aprobado por el Ayuntamiento mediante el Acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2.012, a fin 
de poner fin a dicha controversia y al Procedimiento, lo que se llevará a cabo mediante el 
desistimiento por parte del Ayuntamiento de los Recursos de Apelación interpuestos por el 
mimo contra la Sentencia de Primera Instancia y el Auto de Ejecución Provisional, regular las 
condiciones y términos con sujeción a los cuales el Ayuntamiento pagará a ARC Concesionaria 
el importe de la condena impuesta al mismo en la Sentencia de Primera Instancia y establecer 
la renuncia de ARC Concesionaria a percibir los intereses moratorios devengados y no 
pagados en relación al importe del principal de dicha condena impuesta al Ayuntamiento en la 
Sentencia de Primera Instancia.     

 

 

Sobre la base de los anteriores expositivos, las Partes formalizan el presente contrato de 

transacción “el “Contrato de Transacción”), con sujeción a las siguientes, 

 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Reconocimiento de deuda del Ayuntamiento a favor de ARC Concesionaria 
 
El Ayuntamiento, por medio de este Convenio, reconoce adeudar a ARC Concesionaria 
y se compromete a pagar a la misma, en cumplimiento de la condena impuesta al 
Ayuntamiento en virtud de la Sentencia de Primera Instancia, en la forma prevista en la 
Cláusula Segunda de este Contrato de Transacción, la cantidad de 1.623.928,09 Euros, 
IVA incluido, que se corresponde con el importe pendiente de pago por parte del 
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Ayuntamiento del principal de dicha condena y con el principal de la Factura de ARC 
Concesionaria acompañada como ANEXO 2.  
 
Segunda.- Pago por el Ayuntamiento a ARC Concesionaria del importe del principal de 
la condena impuesta al Ayuntamiento en virtud de la Sentencia de Primera Instancia 
 
El Ayuntamiento pagará a ARC Concesionaria la cantidad indicada de 1.623.928,09 
Euros, IVA incluido, a través del mecanismo de pago y de financiación de las deudas de 
las entidades Locales regulado en el Real Decreto 4/2.012,  de 24 de febrero, por el que 
se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales. 
 
El Ayuntamiento, a tal efecto, de forma inmediata, antes de la expiración de los plazos 
previstos a tal efecto, comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, corrigiendo la anterior comunicación realizada por el mismo, que el importe 
del principal de la cantidad adeudada por el Ayuntamiento a  ARC Concesionaria 
asciende a 1.623.928,09 Euros, IVA incluido, que dicha total cantidad resultaba 
exigible a 31 de diciembre de 2.011 y resulta exigible y que dicha total cantidad deberá 
pagarse a ARC Concesionaria a través del mecanismo de pago y financiación de 
deudas de las Entidades Locales previsto en el Real Decreto 4/2.012,  de 24 de febrero. 
 
El Ayuntamiento, asimismo, realizará todos los demás trámites precisos y elaborará y 
aportará los documentos que sean necesarios y/o convenientes, de forma inmediata, 
dentro de los plazos establecidos a tal efecto, a fin de que por parte de  ARC 
Concesionaria se pueda efectivamente percibir y se perciba el importe pendiente de 
pago del principal de la condena impuesta al Ayuntamiento en la Sentencia de Primera 
Instancia, ascendente a la cantidad de 1.623.928,09 Euros, IVA incluido, a través del 
mecanismo de pago y financiación de deudas de las Entidades Locales previsto en el 
Real Decreto 4/2.012,  de 24 de febrero, y dentro del plazo que finalizará por todo el 
día 31 de diciembre de 2.012.  
 
ARC Concesionaria, por su parte, dentro del plazo establecido a tal efecto, presentará 
ante el Ayuntamiento y/o ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
el correspondiente escrito o formulario por medio del cual, respecto del pago y para el 
pago de la cantidad indicada de 1.623.928,09 Euros, IVA incluido, se acogerá al 
mecanismo de pago y financiación de deudas de las Entidades Locales previsto en el 
Real Decreto 4/2.012,  de 24 de febrero. 
 
Tercera.- Renuncia de ARC Concesionaria al pago de los intereses moratorios 
devengados y no pagados respecto del importe del principal de la condena impuesta al 
Ayuntamiento en virtud de la Sentencia de Primera Instancia 
 
ARC Concesionaria, condicionado al efectivo cobro por parte de la misma, en la forma 
indicada en la Cláusula Segunda, del total importe del principal pendiente de pago de 
la condena impuesta al Ayuntamiento en la Sentencia de Primera Instancia, ascendente 
a 1.623.928,09 Euros, IVA incluido, dentro del plazo que finalizará por todo el día 31 
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de diciembre de 2.012, renuncia a percibir el importe de los intereses de demora 
devengados y no pagados respecto del principal del de referido principal de la condena 
impuesta al Ayuntamiento en la Sentencia. 
 
Cuarta.- Saldo y finiquito respecto de la reclamación formulada por ARC 
Concesionaria al Ayuntamiento objeto del Procedimiento  
 
ARC Concesionaria y el Ayuntamiento, en virtud del pago a ARC Concesionaria, en la 
forma y plazo indicada en la Cláusula Segunda, de la cantidad de 1.623.928,09 Euros, 
IVA incluido, correspondiente al importe del principal pendiente de pago de la condena 
impuesta al Ayuntamiento en la Sentencia de Primera Instancia, quedarán 
completamente saldados y finiquitados respecto de la reclamación formulada por ARC 
Concesionaria frente al Ayuntamiento objeto del Procedimiento, sin que nada más 
tengan que reclamarse respecto de dicha reclamación, renunciando en lo menester, 
expresamente, a nada más reclamarse respecto de dicha reclamación.  
 
Quinta.-Devolución por parte del Ayuntamiento de la Garantía Definitiva depositada 
por ARC Concesionaria   
 
El Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 14.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la licitación del Contrato, devuelve y 
hace entrega en este acto a ARC Concesionaria, que declara recibirlo, el Aval 
Bancario depositado por ARC Concesionaria como primer componente de la garantía 
definitiva del Contrato, acompañado por copia a este convenio señalada como ANEXO 
1.  
  
Sexta.- Condición suspensiva 
 
Las Partes someten con carácter suspensivo la eficacia del presente Contrato de 
Transacción y, particular y especialmente, la eficacia y exigibilidad del reconocimiento 
de deuda establecido en la cláusula Primera, de la renuncia establecida en la Cláusula 
Tercera y del saldo y finiquito y la renuncia a formular reclamaciones establecidos en 
la Cláusula Cuarta, a la condición suspensiva (la “Condición Suspensiva”) consistente 
en que ARC Concesionaria, efectiva y realmente, pueda percibir y perciba dentro del 
plazo máximo que finalizará por todo el día 31 de diciembre de 2.012 y en la forma 
indicada en la Cláusula Segunda el total importe del principal pendiente de pago la 
condena impuesta al Ayuntamiento en la Sentencia de Primera Instancia ascendente a 
la cantidad de  1.623.928,09 Euros, IVA incluido. 
 
El presente Contrato de Transacción y, particular y especialmente, los referidos 
reconocimiento de deuda, renuncia, saldo y finiquito y renuncia a formular 
reclamaciones, no tendrán eficacia ninguna, no vinculando a las Partes, hasta que se 
cumpla efectivamente la Condición Suspensiva y ARC Concesionaria perciba la total 
cantidad indicada en la forma y plazo señalados.  
 
En caso de que transcurrido el plazo indicado que finalizará por todo el día 31 de 
diciembre de 2.012, por cualquier causa, ARC Concesionaria no percibiese en la forma 
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prevista en la Cláusula Segunda la total cantidad referida de 1.623.928,09 Euros, IVA 
incluido, el presente Contrato de Transacción y los indicados reconocimiento de deuda, 
renuncia, saldo y finiquito y renuncia a formular reclamaciones quedarán y resultarán 
definitivamente ineficaces, quedando las Partes definitivamente liberadas respecto de 
los compromisos y obligaciones establecidos en el presente Contrato de Transacción.  
 
Las Partes, en todo caso, sin perjuicio de lo anterior, realizarán las gestiones y trámites 
necesarios a fin de obtener el cumplimiento de la Condición Suspensiva y, 
particularmente, realizarán las actuaciones y trámites previstos a tal efecto en la 
Cláusula Segunda.   
 
Séptima.- Compromiso de ARC Concesionaria de no impulsar actuaciones judiciales de 
apremio contra el Ayuntamiento respecto del pago de la cantidad de 500.000 Euros que 
el Ayuntamiento debía pagar a ARC Concesionaria en cumplimiento de la Sentencia de 
Primera Instancia dentro del plazo que finalizó el día 31 de marzo de 2.012  
 
ARC Concesionaria, teniendo en cuenta los acuerdos y compromisos establecidos  
mediante este Contrato de Transacción, se compromete a no impulsar y/o solicitar ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona medidas y/o 
actuaciones de apremio contra el Ayuntamiento al objeto de obtener el pago por el 
Ayuntamiento de la cantidad de 500.000,00 Euros que el mismo, de conformidad con el 
auto de Ejecución Provisional, debía pagar a ARC Concesionaria antes del día 31 de 
marzo de 2.012.  
 
Dicho compromiso de ARC Concesionaria estará en vigor hasta el día 1 de julio de 
2.012 y, una vez transcurrido dicho plazo, siempre que la misma no haya percibido el 
importe de la condena impuesta al Ayuntamiento en la Sentencia de Primera Instancia, 
ARC Concesionaria podrá impulsar y/o solicitar contra el Ayuntamiento las medidas 
y/o actuaciones de apremio y reclamación que tenga por convenientes destinadas a 
obtener el pago de la indicada cantidad de 500.000,00 Euros. 
 
ARC Concesionaria, asume el compromiso que se ha señalado, en atención a que el 
Ayuntamiento ha efectuado el pago, de forma anticipada, del precio anual de la cesión 
a favor del ayuntamiento del Pabellón Polideportivo Municipal de La Roca del Valles, 
a pagar por el ayuntamiento en virtud del Contrato, ascendente a la cantidad de  
460.989,88 Euros. Dicha cantidad fue abonada por el ayuntamiento mediante 
transferencia realizada por el mismo a favor de ARC Concesionaria en fecha 30 de 
marzo de 2012. 
 
Octava.- Desistimiento por parte del Ayuntamiento de los Recurso de Apelación en 
trámite interpuestos contra la Sentencia de Primera Instancia y contra el Auto de 
Ejecución Provisional y aceptación por el mismo de la Sentencia de Primera Instancia   
 
El Ayuntamiento, una vez se haya producido el cumplimiento de la Condición 
Suspensiva,  dentro del plazo máximo de cinco (5) días desde que dicho cumplimiento 
se produzca, comparecerá  ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
12 de Barcelona y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
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de Justicia de Catalunya y presentará ante los mismos los correspondientes escritos 
mediante los cuales desistirá formal y definitivamente de los Recursos de Apelación 
interpuestos por el Ayuntamiento contra la sentencia de Primera Instancia y el Auto de 
Ejecución Provisional, declarará aceptar la Sentencia de Primera Instancia y solicitará 
que se proceda al archivo de los procedimientos correspondientes a dichos Recursos de 
Apelación y se declare finalizado el Procedimiento, confirmándose la sentencia de 
Primera Instancia.  
 
Las Partes, por otro lado, sin perjuicio de lo anterior, dentro del plazo máximo de 
cinco (5) días a contar desde la fecha de hoy, concurrirán ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y 
solicitaran ante la misma que apruebe la suspensión temporal hasta el día 31 de 
diciembre de 2.012 de la  tramitación de los Recursos de Apelación interpuestos contra 
la Sentencia de Primera Instancia y el Auto de Ejecución Provisional.  
 
ARC Concesionaria, por su parte, en la medida que sea necesario, concurrirá ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona y ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y 
manifestará su consentimiento a dichos desistimientos 
 
Novena.- Asunción y pago por las Partes de las costas procesales causadas a su 
respectiva instancia correspondientes al Procedimiento 
 
Las Partes acuerdan y establecen que cada una de ellas asumirá y pagará a su cargo 
las costas procesales causadas a su respectiva instancia en relación al Procedimiento, 
con independencia de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de 
Barcelona y/o la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya impusiese expresamente a alguna de las partes el pago de las 
costas procesales del Procedimiento.    
  
Décima.- Carácter transaccional y efectos de cosa juzgada 
 
El Contrato de Transacción tendrá el carácter de acuerdo transaccional a los efectos 
previstos en los artículos 1.809 y siguientes del Código Civil y de acuerdo con el 
artículo 1.816 del Código Civil tendrá entre las Partes los efectos de cosa juzgada y, 
consecuentemente, podrán las Partes exigir su cumplimiento por la vía de apremio. 
 
 
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD CON CUANTO ANTECEDE, las Partes rubrican 
cada hoja y firman al pie de los dos (2) ejemplares en que se formaliza, a un solo 
efecto, el Convenio, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento, de todo lo 
cual da fe y certifica el Sr. Secretario General del Ayuntamiento.”. 
 
SEGON.- RETORNAR la garantia definitiva, per import de 224.184,18 euros, aportat 
per la mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF 
número A-59859306, de referència Aval número 9.062.865/91, de l’entitat 
financera CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, en concepte de 
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garantía definitiva de garantía de correcta execució del contracte, que figura a 
la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès (Ordre de 
constitució de dipòsits, amb número d’operació 320050001383), atès que, 
d’acord amb la documentació rebuda dels Serveis tècnics municipals, 
concorren les circumstàncies regulades a la clàusula 14.1 del plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de les bases per a l’adjudicació del 
contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i 
posterior cessió a l’Ajuntament, conservació, i futura reforma i adequació del nou 
pavelló poliesportiu municipal de La Roca del Vallès, i la construcció dels vestuaris 
del camp de futbol de La Torreta, així com els projectes necessaris i obres 
complementàries i del contracte de gestió de serveis públics en règim de 
concessió que té per objecte la gestió i explotació del servei públic del pavelló 
polisportiu, piscina coberta municipal, camp de futbol de La Roca centre, zona 
esportiva de Santa Agnès de Malanyanes, i instal�lacions del camp de futbol de 
La Torreta. 
 
TERCER.- REQUERIR el dipòsit de la garantia definitiva, a la mercantil ARC 
CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número A-59859306, en 
qualitat d’adjudicatària de l’esmentat contracte, per import de seixanta mil 
euros (60.000,00 euros), per tot el període d’explotació i fins l’extinció de la 
concessió. 
 
QUART.-  MANIFESTAR, a través de la plataforma de l’Agència Tributària 
(www.aeat.es), la voluntat de la mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, SA., amb CIF número A-59859306, d’adherir-se al mecanisme de 
pagament als proveïdors de les entitats locals (RDL 4/2012), amb les següents 
condicions: 
 
   - Número d’entrada:  F/2011/2282 
   - Número de document: Fra.Proforma: 08/01-Obra núm.: 2901 
   - Data del document:  14/01/2008 
   - Import del deute:  1.623.928,09 euros 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord a la mercantil ARC CONCESIONARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número A-59859306, als efectes escaients. 
 
 

5. Aprovació de les factures presentades per la mercantil ARC 
CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número A-
59859306, en concepte de les obres corresponents a construcció 
del Pavelló Nou i els vestuaris del camp de futbol i resolució 
amistosa en relació a la qüestió litigiosa, el recurs número 
462/2009 F, procediment ordinari 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
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Analitzada la documentació que forma part de l’expedient administratiu en 
relació al 
contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i 
posterior cessió a l’Ajuntament, conservació, i futura reforma i adequació del 
nou pavelló poliesportiu municipal de La Roca del Vallès, i la construcció dels 
vestuaris del camp de futbol de La Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries i del contracte de gestió de serveis públics en règim de 
concessió que té per objecte la gestió i explotació del servei públic del pavelló 
poliesportiu, piscina coberta municipal, camp de futbol de La Roca centre, 
zona esportiva de Santa Agnès de Malanyanes, i instal�lacions del camp de 
futbol de La Torreta. 
 
Valorat el contingut de la qüestió litigiosa del Recurs número 462/2009 F, 
procediment ordinari, per l’incompliment de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès de les seves obligacions contractuals i legals i que, en clau de resum, és 
l’impagament de determinades factures per import de 185.801,18 euros. 
 
Conegudes les possibilitats d’aprovar un pla d’ajust que contempli la 
possibilitat de concertar una operació d’endeutament a llarg termini, per 
l’aplicació del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Considerant l’oportunitat que significa adherir-se al mecanisme de pagament 
als proveïdors de les entitats locals, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la 
mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número 
A-59859306. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 19 d’abril de 2012. 
 
Atès 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 municipal, 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 7/1985, 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 de l’entitat local. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 18.1.a de les Bases d’Execució del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2012, 
correspon a l’Alcalde-President autoritzar , entre altres, les despeses derivades 
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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 General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 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 Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Atenent la competència reconeguda segons Resolució d’Acaldia-Presidència, 
de data 30 de juny de 2011, amb el número 760/2011 a la Junta de Govern 
Local, 
 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- RECONÈIXER les següents obligacions, de la mercantil ARC 
CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número A-59859306: 
 

REGISTRE ENTRADA FACTURA DATA IMPORT DESCRIPCIÓ 

F/2007/1559 22/06/2007 FV1+07/00024 01/06/2007 84.151,91 € 
ARC, CONCESSIONARIA D'OBRES, PART PROPORCIONAL REDACCIÓ I EXECUCIÓ PROJECTE VESTIDORS 
CAMP FUTBOL DE LA TORRETA. 

F/2008/1818 22/07/2008 fv1+07/00040 31/08/2007 33.743,72 €. ARC, OBRA CERTIFICACIÓ NÚM. 19, CONSTRUCCIÓ PAVELLO ESPORTIU 

F/2008/1819 22/07/2008 RV1+07/00049 30/09/2007 15.490,22 €. ARC, OBRA CERTIFICACIÓ NÚM. 20 CONSTRUCCIÓ PAVELLÓ ESPORTIU 

F/2008/1820 22/07/2008 FV1+07/00055 31/10/2007 4.334,11 €. ARC, OBRA CERTIFICACIÓ NÚM. 21 CONSTRUCCIÓ PAVELLÓ ESPORTIU 

F/2008/2332 13/11/2008 FV1+08/00092 31/10/2008 48.081,22 €. 
ARC, LIQUIDACIO APORTACIO PER PART AJUNTAMENT DE LA ROCA, PER L'OBRA DEL PAVELLO 
POLIESPORTIU. 

 --------------------  

TOTAL 185.801,18 €.  

 
SEGON.- MANIFESTAR, a través de la plataforma de l’Agència Tributària 
(www.aeat.es), la voluntat de la mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, SA., amb CIF número A-59859306, d’adherir-se al mecanisme de 
pagament als proveïdors de les entitats locals (RDL 4/2012), de les següents 
factures: 
 

REGISTRE ENTRADA FACTURA DATA IMPORT DESCRIPCIÓ 

F/2007/1559 22/06/2007 FV1+07/00024 01/06/2007 84.151,91 € 
ARC, CONCESSIONARIA D'OBRES, PART PROPORCIONAL REDACCIÓ I EXECUCIÓ PROJECTE VESTIDORS 
CAMP FUTBOL DE LA TORRETA. 

F/2008/1818 22/07/2008 fv1+07/00040 31/08/2007 33.743,72 €. ARC, OBRA CERTIFICACIÓ NÚM. 19, CONSTRUCCIÓ PAVELLO ESPORTIU 

F/2008/1819 22/07/2008 RV1+07/00049 30/09/2007 15.490,22 €. ARC, OBRA CERTIFICACIÓ NÚM. 20 CONSTRUCCIÓ PAVELLÓ ESPORTIU 

F/2008/1820 22/07/2008 FV1+07/00055 31/10/2007 4.334,11 €. ARC, OBRA CERTIFICACIÓ NÚM. 21 CONSTRUCCIÓ PAVELLÓ ESPORTIU 

F/2008/2332 13/11/2008 FV1+08/00092 31/10/2008 48.081,22 €. 
ARC, LIQUIDACIO APORTACIO PER PART AJUNTAMENT DE LA ROCA, PER L'OBRA DEL PAVELLO 
POLIESPORTIU. 

 --------------------  

TOTAL 185.801,18 €.  
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TERCER.- DONAR INSTRUCCIONS als departaments implicats, per tal que instin 
aquelles actuacions que són conseqüència dels efectes de l’abonament de 
les obligacions pendents de pagament, en especial, tota referència de 
l’acabament del procediment judicial, per satisfacció extraprocessal de 
conformitat amb el que s’assenyala a l’article 22.1 de la Llei 1/2001, de 7 de 
gener, d’enjudiciament civil. 
 
QUART.- SUPEDITAR aquest acord a l’efectiu cobrament, per part de la 
mercantil ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número 
A-59859306, de les factures consignades al punt primer d’aquesta part 
dispositiva. 
CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord a la mercantil ARC CONCESIONARIA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, SA., amb CIF número A-59859306, als efectes escaients. 
 
 

6. Rectificació de la resolució d'alcaldia núm. 190/2012, de 24 de 
febrer de 2012, d'atorgament de llicència de primera ocupació a 
Bon Viure, SA 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Analitzada la documentació que forma part de l’expedient administratiu de la 
Resolució d’alcaldia número 2012/0190, de data 24 de febrer, d’atorgament, a 
la mercantil BON VIURE, SA., de llicència de primera ocupació de l’edifici A (de 
6 habitatges, amb entrada independent des del carrer Verge de Montserrat, 
número 42), 31 places d’aparcament i 7 trasters, que correspon a la llicència 
atorgada per la Junta de Govern Local, de sessió celebrada en data 22 de 
desembre de 2008, i posterior modificació en sessió de data 11 de març de 
2010, segons expedient d’obra major 2007/064. 
 
Atès que, de les actuacions de fiscalització, determinades pels articles 214 i 220 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals que, de forma periòdica, realitza la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, es constata que 
els càlculs per a l’elaboració de la llicència urbanística s’han efectuat aplicant 
les tarifes aprovades per a l’any 2011, tot i que l’acreditament de la taxa 
s’inicia amb la sol�licitud, i questa va se presentada, per la mercantil BON 
VIURE, SA., en data 03 de gener de 2012, s’haurien d’aplicar les tarifes 
aprovades per a l’any 2012. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 10 d’abril de 2012, on es determina la necessitat de rectificar la 
Resolució d’alcaldia número 2012/0190, de data 24 de febrer de 2012, en el 
sentit de substituir l’import consignat en la liquidació inicial de la taxa de 
llicències urbanístiques. 
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Atenent la competència reconeguda segons Resolució d’Acaldia, de data 30 
de juny de 2011, amb el número 760/2011 a la Junta de Govern Local, 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER.- RECTIFICAR la Resolució d’alcaldia, de data 24 de febrer de 2012, 
registrada en el Llibre de Resolucions d’Alcaldia, amb el número 2012/0190, en 
data 24 de febrer de 2012, d’atorgament, a la mercantil BON VIURE, SA., la 
llicència de primera ocupació de l’edifici A (de 6 habitatges, amb entrada 
independent des del carrer Verge de Montserrat, número 42), 31 places 
d’aparcament i 7 trasters, que correspon a la llicència atorgada per la Junta 
de Govern Local, de sessió celebrada en data 22 de desembre de 2008, i 
posterior modificació en sessió de data 11 de març de 2010, segons expedient 
d’obra major 2007/064, tota vegada l’import aprovat de la liquidació de la 
taxa d’urbanisme s’ha efectuat aplicant les tarifes aprovades per a l’any 2011, 
sent d’aplicació les tarifes aprovades per a l’any 2012, atès que la sol�licitud de 
la mercantil, es va fer l’any 2012. 
 
SEGON.- SUBSTITUIR l’import consignat de la liquidació de la taxa de llicències 
urbanístiques pel següent: 
 

Any 2012 
Descripció Entitats 

Base Import 
Bloc de pisos (per cada 
habitatge) 

6 
80,04 

€. 
480,24 €. 

Garatge (per cada 
aparcament) 

31 
32,45 

€. 
1.005,95 

€. 

 
-------------

--- 

TOTAL 
1.486,19 

€. 
 

Normativa reguladora: Ordenança fiscal número 06 – Taxa per llicències 
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 

 
  Tarifa: Article 6.1, Epígraf 3r., Apartat 5è., Conceptes 5.3 i 5.4. 
 
  Acreditament: Article 8. 
 
TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord a la mercantil BON VIURE, SA. i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, als efectes escaients. 
 
 

7. Ratificació de la resolcuió d'alcaldia núm. 310/2012, de 2 d'abril 
de 2012, sobre la necessitat de desestimar la petició de la 
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mercantil Grupo BB Serveis Diversos, SL i la d'instruir un expedient 
informatiu per a l'incompliment de les obligacions tributàries  o de 
seguretat social imposades per les disposicions vigents i que són 
circumstàncies que impedeixen contractar en el sector públic. 

 
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 de la mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL, amb CIF 
número B-61085041, en comunicació per correu electrònic, de data 30 
de març de 2012 i tramés al correu de Sanahuja Masgoret, Carme, 
Directora de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, d’endosar les 
factures corresponents al mes de gener de 2012 a favor de les 
treballadores adscrites als centres de La Roca del Vallès per l’import 
corresponent a la retribució neta del mes de març de 2012. 
 
Vista la comunicació, en data 02 de març de 2012, de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, respecte una cèdula de notificació de 
circumstàncies que afecten a l’expedient executiu en curs (IVA-802), 
amb número de document 08 08 303 12 011295567 i diligència 
d’embargaments de béns (IVA -303), per deutes de la mercantil Grupo 
BB Servicios Diversos, SL., amb CIF número B-61085041. 
 
Conegudes les obligacions d’aquest Ajuntament de La Roca del Vallès 
en col�laborar amb l’embargament i valorades les conseqüències que 
es presenten pel seu l’incompliment, així com l’obstrucció o inhibició en 
la pràctica de les esmentades ordres, tot això, d’acord amb els articles 
93 i 94 del Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament general de recaptació de la seguretat social. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la Intervenció municipal, de data 02 
d’abril de 2012, on s’informa dels aspectes legals i procedimentals. 
 
Vist el contingut de la Resolució d’alcaldia número 0310/2012, de data 
02 d’abril de 2012, sobre la necessitat de desestimar la petició de la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., amb CIF número B-61085041 i 
la d’instruir un expedient informatiu per l’incompliment de les obligacions 
tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i 
que són circumstàncies que impedeixen contractar amb el sector 
públic. 
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Atenent la competència reconeguda segons Resolució d’alcaldia, de 
data 30 de juny de 2011, amb número 0760/2011, a la Junta de Govern 
Local, 
 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER.- RATIFICAR la Resolució d’alcaldia número 0310/2012, de data 
02 d’abril de 2012, sobre la necessitat de desestimar la petició de la 
mercantil Grupo BB Servicios Diversos, SL., amb CIF número B-61085041 i 
la d’instruir un expedient informatiu per l’incompliment de les obligacions 
tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i 
que són circumstàncies que impedeixen contractar amb el sector 
públic. 
 
 

8. Donar compte de la relació de factures d'import 349.064,14 €, 
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm. 307/2012. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 307/12 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/05 per import de 349.064,14 euros, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal diu 
 
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de 
les obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits . 
 
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  prorrogat per a l’exercici 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 2011 
prorrogat per a l’exercici de 2012 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. 
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VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2012/5 per un import 
de 349.064,14 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 196.752,49 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 152.311,65 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 DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

9. URBASER. Modificació del cànon del servei de neteja viària 
 
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 per resolució d’alcaldia de data 16/02/11 ratificada pel ple de la 
corporació es va adjudicar el contracte de gestió de serveis públics per la 
neteja viària a URBASER S.A., essent signat el contracte en data 03/03/11. 
 
Vist que en data 15 de febrer de 2012 l’Enginyer Municipal emet un informe pel 
que proposa una modificació del contracte atenent que l’Ajuntament disposa 
de menys recursos econòmics.  
 
Vistque en data 24/02/12 l’Alcalde de la corporació remet l’informe esmentat 
al concessionari del servei atenent un seguit de reunions mantingudes per tal 
de proposar una modificació del contracte.  
 
Atès que en data 30/03/12 després d’una reunió mantinguda entre URBASER 
S.A. i l’Ajuntament, la concessionària fa una proposta de modificació que és 
analitzada per l’Enginyer municipal segons informe de data 13/04/12.  
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Atès que el tècnic valora positivament en aquest informe del data 13/04/12 la 
proposta que suposa una modificació del preu del contracte. Adjunta una 
taula de com queda el contracte de neteja viària per l’any 2012.  
 
Atès que el contracte signat entre les dues parts estableix un preu del 
contracte de 319.727, 29 euros anuals iva no inclòs més el 8% d’IVA 25.578,18 
euros ( 345.305,47 euros), mentre que el preu per al 2012 es proposa de 
278.249,12 euros iva inclòs.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’Interventor municipal en data 16/04/12. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Secretària municipal en data 16/04/12. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és el ple de la corporació, no 
obstant interessa a l’Ajuntament regularitzar les quotes del contracte el 
més aviat possible, aquesta alcaldia proposa a la 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, els 
següents  ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR la proposta de modificació del contracte signat en data 03/03/11 
entre URBASER S.A. i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació del servei 
públic de neteja viària i conservació urbana, adjudicat per resolució d’alcaldia de 
data 16/02/11 i ratificat pel ple de la corporació, consistent en canviar el preu anual 
del contracte partint aquest any 2012 de 278.249,12 euros iva inclòs, atenent la 
proposta presentada per URBASER S.A. i que consta en l’expedient.  
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa del preu del contracte a la partida 
corresponent del vigent pressupost municipal, que implica la present 
modificació. 
 
TERCER.- NOTIFICAR a l’adjudicatari del contracte (URBASER S.A.) el present 
acord i informar-lo que se’l citarà per a la formalització de la modificació del 
contracte.  
 
QUART.- COMUNICAR aquesta acord a intervenció municipal i a les àrees que 
correspongui.  
 
CINQUÈ.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió plenària que es 
celebri.  
 
 

10. Aprovar la certificació mensual número 4 de les obres 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. 
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VISTA la certificació número 4 de les obres realitzades el mes de març de 2012, 
i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a nom de 
l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un import 
de 65.338,87 euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08 321 62200 
Escola bressol La Torreta. 
 
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 certificació número 4 de les obres realitzades el mes de març 
de 2012, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a 
nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un 
import de 65.338,87 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 
 

11. Exp. Obres 02/12 a nom de M.M.B per a construcció d'un mur de 
contenció al c/ Tagamanent 27 

 
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 llicència d’obres majors de data 16 de març de 2012 
NGRE 1641, formulada per la Sra. M.M.B, per la reconstrucció d’un mur de 
contenció de formigó a la vivenda del C/ Tagamanent 27, 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. 
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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’arquitecta 
municipal en data 11 d’abril 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. 
 
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, a la Sra. M.M.B, per la reconstrucció 
d’un mur de contenció de formigó a la vivenda del C/ Tagamanent 27, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 

Càlcul de la base imposable. 
Superfície 27,37 m2 
Pressupost Visat     8600,00 € 
 
ICIO 326,80 € 
Taxa 120,05 € 
 
TOTAL 446,85 € 
 
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 1601,81€ 
 
QUART.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
davant de l’Ajuntament, haver signat 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 e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 150€  
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

12. Convocatoria Subvencions Cultura i Joventut 2012 
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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. 
 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions 
destinades a associacions culturals i juvenils aprovada per acord de Ple del 3 
de juny del 2004. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 

a) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o 
social al municipi.  

b) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar 
com a precedent. 

c) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

d) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència. 

e) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs 
públic. 

 
La present convocatòria estarà regida per la Normativa reguladora per a 
l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals i juvenils 
aprovada per acord del Ple de 3 de juny de 2004. En tot el no previst a les 
mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 Euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol�licitud i atorgament de subvencions 
destinades a associacions culturals i juvenils, per a l’any 2012. 
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SEGON.- El pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a càrrec de 
les partides i per les quanties i projectes següents: 
 

Activitats Culturals 
05-334-48500 Subvencions 

entitats culturals 
40.185,00€ 

Activitats Juvenils 
10-339-48505 Subvencions 

entitats juvenils 
3.500,00€ 

 
TERCER.- El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 de maig de 2012. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 

13. convocatòria sol.licitud i atorgament subvencions activitats 
esportives 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. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions per 
a activitats esportives aprovada per acord de Ple de 3 de juny del 2004. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 

f) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o 
social al municipi. 

g) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar 
com a precedent. 

h) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

i) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència. 
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j) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs 
públic. 

 
Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a 
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives aprovada per acord 
del Ple de 3 de juny de 2004. En tot el no previst a les mateixes seran 
d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011.  
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions 
per activitats esportives, per a l’any 2012. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per l’atorgament de subvencions anirà a 
càrrec de la partida i per la quantia següent: 

 

Activitats 
Esportives 

09-340-48504 Subvencions 
entitats esportives 

41.000 € 

 
TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 de maig de 2012. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 

14. Convocatòria sol.licitud i atorgament subvencions activitats i 
serveis educatius 2012 

 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
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D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu al municipi 
aprovada per acord de Ple de 15 de maig de 2008. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 

k) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o 
social al municipi. 

l) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar 
com a precedent. 

m) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

n) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència. 

o) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs 
públic. 

 
Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a 
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis de 
l’àmbit educatiu al municipi aprovada per acord del Ple de 15 de maig de 
2008. En tot el no previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes 
continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol�licitud i atorgament de subvencions 
pel desenvolupament d'activitats i serveis de l'àmbit educatiu al municipi per a 
l’any 2012. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a 
càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents: 

 

Activitats 
Educatives 

08-321-48502 Subvenció escoles 
públiques 

20.250,00 € 

Activitats 
Educatives 

08-321-48503 Subvenció AMPA 
escoles 

16.625,00 € 
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TERCER.-  Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 de maig de 2012. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a la 
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent  del 
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre 
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels 
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent. 
 
 
TEMA SOBREVINGUT 
 

15. Exclusió de factures incloses en la relació certificada tramesa, per 
via telemàtica i amb signatura electrònica, al Ministeri d'hisenda i 
administracions públiques, d'acord amb el Reial decret.llei 4/2012 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Analitzada la documentació que forma part de l’expedient 
administratiu derivada de la relació certificada  tramesa per la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 15 
de març de 2012, per via telemàtica i amb signatura electrònica, al 
Ministeri d’hisenda i administracions públiques, de totes les obligacions 
pendents de pagament que reunien els requisits regulats al Reial decret-
llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Atès que l’esmentada normativa, emparava la possibilitat d’introduir 
modificacions per: 1) Corregir errades, 2) Indicar les factures que es 
consideren conflictives, 3) Informar de les factures que han estat 
pagades als contractistes; i, 4) Determinar les factures que es troben 
subjectes en procediments d’embargaments o de concurs de creditors, 
des del 23 d’abril de 2012 fins el 08 de maig de 2012. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, de data 19 d’abril de 2012, on informa de totes aquelles 
obligacions pendents de pagament que, si inicialment reunien els 
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requisits regulats a la normativa esmentada, s’han presentat situacions 
que requereixen d’una modificació en la seva situació origen. 
 
Atenent la competència reconeguda segons Resolució d’Acaldia, de 
data 30 de juny de 2011, amb el número 760/2011 a la Junta de Govern 
Local, 
 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- RECTIFICAR la relació certificada, tramesa per via telemàtica i 
amb signatura electrònica, a l’empara dels procediments regulats al 
Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats 
locals, aquelles obligacions pendents de pagament que, si inicialment 
reunien els requisits regulats a la normativa esmentada, s’han presentat 
situacions que requereixen d’una modificació en la seva situació origen, 
segons les descripcions següents: 
 
De la mercantil: AMSA-AGUSTÍ MASOLIVER, SA. 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A17000993 
AMSA-AGUSTI MASOLIVER, 
S.A. 

0411/0087 15/07/2011 F/2011/1321 19/07/2011 34.360,40 € 

 ----------------- 

TOTAL 34.360,40 € 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
De la mercantil: BB SERVEIS (GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL.) 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B61085841 BB SERVEIS ( GRUPO Bb SERVICIOS DIVERSOS SL ) SEP1100146 30/09/2011 F/2011/1738 07/10/2011 12.842,42 €. 

B61085841 BB SERVEIS ( GRUPO Bb SERVICIOS DIVERSOS SL ) SEP1100147 30/09/2011 F/2011/1739 07/10/2011 6.903,55 €. 

B61085841 BB SERVEIS ( GRUPO Bb SERVICIOS DIVERSOS SL ) SEP1100179 30/09/2011 F/2011/1740 11/10/2011 4.785,83 €. 

 ----------------- 
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TOTAL 24.531,80 €. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- S’ha rebut de la Tresoreria General de la Seguretat Social, cèdula de 
notificació de circumstàncies que afecten a l’expedient executiu en 
curs (IVA-802), amb número de document 08 08 303 12 011295567 i 
diligència d’embargaments de béns (IVA-303). 
 
De la mercantil: CINGLES BUS, SA. 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A61333654 CINGLES BUS, S. A. 12115T0015 31/05/2011 F/2011/1113 10/06/2011 22.547,48 € 

 ----------------- 

TOTAL 22.547,48 € 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
De la mercantil: ESTRATS, GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, SL. 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B63159487 
ESTRATS, GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, 
SL. 

A/004 14/10/2011 F/2011/2146 16/12/2011 17.547,54 €. 

 ----------------- 

TOTAL 17.547,54 €. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
De la mercantil: GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 
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A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. 11323048401074 29/11/2011 F/2011/2097 09/12/2011 662,79 €. 

 ----------------- 

TOTAL 662,79 €. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
De la mercantil: HELP GUAU, SL. 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA  FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B62788021 HELP GUAU A/3525 30/11/2009 F/2010/737 01/01/2010 4.050,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3528 30/11/2009 F/2010/738 01/01/2010 2.084,08 € 

B62788021 HELP GUAU A/3533 31/12/2009 F/2010/739 01/01/2010 4.050,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3534 31/12/2009 F/2010/740 01/01/2010 1.360,24 € 

B62788021 HELP GUAU A/3558 31/01/2010 F/2010/440 02/02/2010 5.394,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3593 28/02/2010 F/2010/441 16/03/2010 4.872,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3679 30/06/2010 F/2010/1272 01/07/2010 4.106,40 € 

B62788021 HELP GUAU A/3715 30/07/2010 F/2010/1583 06/08/2010 3.511,68 € 

B62788021 HELP GUAU A/3776 31/08/2010 F/2010/1770 14/09/2010 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3788 30/09/2010 F/2010/1944 08/10/2010 3.540,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3816 30/11/2010 F/2010/2241 02/12/2010 3.540,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3821 31/10/2010 F/2010/2090 04/11/2010 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3884 31/12/2010 F/2011/14 05/01/2011 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3907 31/01/2011 F/2011/171 03/02/2011 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3938 28/02/2011 F/2011/599 04/03/2011 3.360,64 € 

B62788021 HELP GUAU A/3965 31/03/2011 F/2011/598 04/04/2011 3.365,36 € 

B62788021 HELP GUAU A/4020 30/04/2011 F/2011/888 11/05/2011 3.400,76 € 

B62788021 HELP GUAU A/4033 31/05/2011 F/2011/1091 09/06/2011 3.378,32 € 

B62788021 HELP GUAU A/4061 30/06/2011 F/2011/1248 07/07/2011 3.256,80 € 

B62788021 HELP GUAU A/4086 31/07/2011 F/2011/1586 09/09/2011 3.223,76 € 

B62788021 HELP GUAU A/4122 31/08/2011 F/2011/1587 09/09/2011 3.219,04 € 

B62788021 HELP GUAU A/4147 01/10/2011 F/2011/1769 06/10/2011 2.993,04 € 

B62788021 HELP GUAU A/4186 31/10/2011 F/2011/1947 07/11/2011 3.214,32 € 

B62788021 HELP GUAU A/4204 30/11/2011 F/2011/2058 01/12/2011 2.973,60 € 

B62788021 HELP GUAU A/4232 30/12/2011 F/2011/2240 30/12/2011 3.068,88 € 

 -------------------- 

TOTAL 86.594,92 €. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal, les 
factures que formen part de la relació certificada consten sense 
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reconèixer, sense aprovar i sense comptabilitzar, atès que es troben en 
litigi judicial i estan pendents de sentència, motius pels quals no es 
compleix el requisit d’exibilitat. 
 
2.- Així mateix, de les dades que figuren a la documentació de 
l’expedient administratiu, resulta que la mercantil Help Guau, SL. ha 
presentat factures rectificatives que afecten a factures incloses a la 
relació certificada. Amb caràcter informatiu, aquesta situació afecta a 
les següents factures: 
 

Factures de la relació certificada Factures rectificatives 
FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT FACTURA  DATA IMPORT 

A/3788 30/09/2010 F/2010/1944 08/10/2010 3.540,00 € 104 06/07/2011 -3.540,00 € 

A/3816 30/11/2010 F/2010/2241 02/12/2010 3.540,00 € 105 06/07/2011 -3.540,00 € 

A/3821 31/10/2010 F/2010/2090 04/11/2010 3.658.00 € 106 06/07/2011 -3.658,00 € 

A/3884 31/12/2010 F/2011/14 05/01/2011 3.658.00 € 107 06/07/2011 -3.658,00 € 

A/4033 31/05/2011 F/2011/1091 09/06/2011 3.378,32 € 108 21/02/2012 -3.378,32 € 

A/4061 30/06/2011 F/2011/1248 07/07/2011 3.256,80 € 109 21/02/2012 -3.256,80 € 

A/4086 31/07/2011 F/2011/1586 09/09/2011 3.223,76 € 110 21/02/2012 -3.223,76 € 

 
----------------

- 
 

------------------
- 

TOTAL 16.938,88 € TOTAL -16.938,88 € 

 
De la mercantil: INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, SL. (IGE) 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV127/11 30/12/2011 F/2011/2275 30/12/2011 17.707,61 € 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV128/11 30/12/2011 F/2011/2276 30/12/2011 9.537,36 € 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV130/11 30/12/2011 F/2011/2277 30/12/2011 5.474,25 € 

 ----------------- 

TOTAL 32.719,22 €. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- El concessionari no està complint amb les condicions contractuals. 
 
De la mercantil: PUBLIFORMA 90, SL. 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 
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B60728110 PUBLIFORMA 90, S.L. 31205 01/12/2011 F/2011/2165 20/12/2011 35,40 € 

 ----------------- 

TOTAL 35,40 € 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
De la mercantil: SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS, S. A. 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

649 registre 27/01/2011 F/2011/345 31/01/2011 5.495,71 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

887 30/01/2009 F/2009/233 03/02/2009 3.232,81 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

1012 registre 11/02/2010 F/2010/340 11/02/2010 11.980,67 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3221 06/05/2010 F/2010/818 06/05/2010 5.219,62 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3357/09 28/04/2009 F/2009/867 28/04/2009 4.240,31 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3427 10/05/2011 F/2011/903 12/05/2011 3.932,86 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3718 entrada 05/05/2008 F/2008/1010 08/05/2008 2.169,53 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

4356 entrada 23/05/2008 F/2008/1096 23/05/2008 4.342,69 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

5807 12/08/2011 F/2011/1646 30/08/2011 15.047,96 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

5914 30/07/2010 F/2010/1501 02/08/2010 10.918,84 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

6562 entrada 28/07/2008 F/2008/1702 01/08/2008 1.499,36 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

7956 27/07/2007 F/2007/1970 10/08/2007 8.945,28 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

7965 entrada 28/10/2010 F/2010/2076 29/10/2010 19.807,83 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

8266 16/10/2009 F/2009/2175 16/10/2009 87,26 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

8523 24/10/2008 F/2008/2155 24/10/2008 9.967,18 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

8621 29/10/2009 F/2009/2305 29/10/2009 19.541,46 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

9863 31/10/2007 F/2007/2580 31/10/2007 10.613,07 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

registre 6523 03/08/2009 F/2009/1660 03/08/2009 9.349,24 € 

 --------------------- 

TOTAL 146.391,68  €. 

 
Motius de la seva exclusió: 
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1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, resta pendent de liquidar el cànon 
corresponent a la concessió del subministrament d’agiua potable al 
municipi. 
 
2.- S’han iniciat reunions amb els legals representants de la mercantil 
Sorea, Sociedad Reg. Abast. de aguas, SA. per determinar el deute total 
de cànon corresponent a la concessió del subministrament d’aigua 
potable al municipi. Determinat el mateix, les obligacions pendents de 
pagament es compensaran amb l’import resultant del cànon. 
 
De la mercantil: TRANS. I SERV. J. CIRERA UTE (LA ROCA 2002 UTE) 
 
Excloure les factures: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

G62775713 
TRANS I SERV J. CIRERA UTE ( LA ROCA 2002 
UTE ) 

A18 30/12/2011 F/2011/2227 30/12/2011 29.048,26 € 

 ----------------- 

TOTAL 29.048,26 € 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
De la mercantil: UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL. 
 
Excloure les factures: 
 
CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL S.L. 03110110334935 10/02/2011 F/2011/2279 30/12/2011 315,34 € 

B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL S.L. 03110110340737 14/02/2011 F/2011/2278 30/12/2011 856,96 € 

B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL S.L. 03110110351142 31/03/2011 F/2011/2280 30/12/2011 2,89 € 

B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL S.L. 03110310311241 31/03/2011 F/2011/2281 30/12/2011 21,29 € 

 ----------------- 

TOTAL 1.196,48 € 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
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De la mercantil: URBASER, SA. 
 
Excloure les factures: 
 
CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A79524054 URBASER, S.A. 11594FAC110011 30/12/2011 F/2011/2220 30/12/2011 28.775,46 € 

 ----------------- 

TOTAL 28.775,46 € 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
SEGON.- NOTIFICAR als següents proveïdors, en haver manifestat la seva 
acceptació al mecanisme del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, 
pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als 
proveïdors de les entitats locals, que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
que exclourà les obligacions incorporades pel motiu informat a l’apartat 
anterior: 
 
A la mercantil: AMSA-AGUSTÍ MASOLIVER, SA. 
 
Relació de factures que s’exclouran: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A17000993 
AMSA-AGUSTI MASOLIVER, 
S.A. 

0411/0087 15/07/2011 F/2011/1321 19/07/2011 34.360,40 € 

 ----------------- 

TOTAL 34.360,40 € 

 
A la mercantil: CINGLES BUS, SA. 
 
Relació de factures que s’exclouran: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A61333654 CINGLES BUS, S. A. 12115T0015 31/05/2011 F/2011/1113 10/06/2011 22.547,48 € 

 ----------------- 

TOTAL 22.547,48 € 

 
A la mercantil: HELP GUAU, SL. 
 
Relació de factures que s’exclouran: 
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CIF CONTRACTISTA  FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B62788021 HELP GUAU A/3525 30/11/2009 F/2010/737 01/01/2010 4.050,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3528 30/11/2009 F/2010/738 01/01/2010 2.084,08 € 

B62788021 HELP GUAU A/3533 31/12/2009 F/2010/739 01/01/2010 4.050,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3534 31/12/2009 F/2010/740 01/01/2010 1.360,24 € 

B62788021 HELP GUAU A/3558 31/01/2010 F/2010/440 02/02/2010 5.394,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3593 28/02/2010 F/2010/441 16/03/2010 4.872,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3679 30/06/2010 F/2010/1272 01/07/2010 4.106,40 € 

B62788021 HELP GUAU A/3715 30/07/2010 F/2010/1583 06/08/2010 3.511,68 € 

B62788021 HELP GUAU A/3776 31/08/2010 F/2010/1770 14/09/2010 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3788 30/09/2010 F/2010/1944 08/10/2010 3.540,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3816 30/11/2010 F/2010/2241 02/12/2010 3.540,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3821 31/10/2010 F/2010/2090 04/11/2010 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3884 31/12/2010 F/2011/14 05/01/2011 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3907 31/01/2011 F/2011/171 03/02/2011 3.658,00 € 

B62788021 HELP GUAU A/3938 28/02/2011 F/2011/599 04/03/2011 3.360,64 € 

B62788021 HELP GUAU A/3965 31/03/2011 F/2011/598 04/04/2011 3.365,36 € 

B62788021 HELP GUAU A/4020 30/04/2011 F/2011/888 11/05/2011 3.400,76 € 

B62788021 HELP GUAU A/4033 31/05/2011 F/2011/1091 09/06/2011 3.378,32 € 

B62788021 HELP GUAU A/4061 30/06/2011 F/2011/1248 07/07/2011 3.256,80 € 

B62788021 HELP GUAU A/4086 31/07/2011 F/2011/1586 09/09/2011 3.223,76 € 

B62788021 HELP GUAU A/4122 31/08/2011 F/2011/1587 09/09/2011 3.219,04 € 

B62788021 HELP GUAU A/4147 01/10/2011 F/2011/1769 06/10/2011 2.993,04 € 

B62788021 HELP GUAU A/4186 31/10/2011 F/2011/1947 07/11/2011 3.214,32 € 

B62788021 HELP GUAU A/4204 30/11/2011 F/2011/2058 01/12/2011 2.973,60 € 

B62788021 HELP GUAU A/4232 30/12/2011 F/2011/2240 30/12/2011 3.068,88 € 

 -------------------- 

TOTAL 86.594,92 €. 

 
A la mercantil: INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, SL. (IGE) 
 
Relació de factures que s’exclouran: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV127/11 30/12/2011 F/2011/2275 30/12/2011 17.707,61 € 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV128/11 30/12/2011 F/2011/2276 30/12/2011 9.537,36 € 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV130/11 30/12/2011 F/2011/2277 30/12/2011 5.474,25 € 

 ----------------- 

TOTAL 32.719,22 €. 

 
A la mercantil: SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS, S. A. 
 
Relació de factures que s’exclouran: 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

649 registre 27/01/2011 F/2011/345 31/01/2011 5.495,71 € 
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A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

887 30/01/2009 F/2009/233 03/02/2009 3.232,81 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

1012 registre 11/02/2010 F/2010/340 11/02/2010 11.980,67 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3221 06/05/2010 F/2010/818 06/05/2010 5.219,62 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3357/09 28/04/2009 F/2009/867 28/04/2009 4.240,31 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3427 10/05/2011 F/2011/903 12/05/2011 3.932,86 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

3718 entrada 05/05/2008 F/2008/1010 08/05/2008 2.169,53 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

4356 entrada 23/05/2008 F/2008/1096 23/05/2008 4.342,69 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

5807 12/08/2011 F/2011/1646 30/08/2011 15.047,96 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

5914 30/07/2010 F/2010/1501 02/08/2010 10.918,84 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

6562 entrada 28/07/2008 F/2008/1702 01/08/2008 1.499,36 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

7956 27/07/2007 F/2007/1970 10/08/2007 8.945,28 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

7965 entrada 28/10/2010 F/2010/2076 29/10/2010 19.807,83 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

8266 16/10/2009 F/2009/2175 16/10/2009 87,26 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

8523 24/10/2008 F/2008/2155 24/10/2008 9.967,18 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

8621 29/10/2009 F/2009/2305 29/10/2009 19.541,46 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

9863 31/10/2007 F/2007/2580 31/10/2007 10.613,07 € 

A08146367 
SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS 
S.. 

registre 6523 03/08/2009 F/2009/1660 03/08/2009 9.349,24 € 

 --------------------- 

TOTAL 146.391,68  €. 

 
A la mercantil: URBASER, SA. 
 
Relació de factures que s’exclouran: 
 
CIF CONTRACTISTA FACTURA DATA REGISTRE DATA IMPORT 

A79524054 URBASER, S.A. 11594FAC110011 30/12/2011 F/2011/2220 30/12/2011 28.775,46 € 

 ----------------- 

TOTAL 28.775,46 € 

 
TERCER.- REBUTJAR les peticions del certificat individual de 
reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de pagament a 
càrrec de les entitats locals, que han estat sol�licitades pels següents 
proveïdors, segons les descripcions següents: 
 
De la mercantil: BB SERVEIS (GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, SL.) 
 
Relació de factures rebutjades: 
 

Número de 
factura 

Data de 
factura 

Import de la 
factura 
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SEP1100179 30/09/2011 4.785,83 euros. 
SEP1100147 30/09/2011 6.903,55 euros. 
NOV1100074 30/11/2011 4.623,23 euros. 
NOV1100086 30/11/2011 6.210,96 euros. 
NOV1100071 30/11/2011 12.842,42 euros. 
ENE1200268 31/01/2012 960,00 euros. 
ENE1200382 31/01/2012 3.758,48 euros. 
ENE1200352 31/01/2012 6.062,85 euros. 
ENE1200267 31/01/2012 12.842,42 euros. 
FEB1200052 29/02/2012 635,00 euros. 
FEB1200051 29/02/2012 12.842,42 euros. 

 
------------------------

----- 
TOTAL 72.467,16 euros. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- S’ha rebut de la Tresoreria General de la Seguretat Social, cèdula de 
notificació de circumstàncies que afecten a l’expedient executiu en 
curs (IVA-802), amb número de document 08 08 303 12 011295567 i 
diligència d’embargaments de béns (IVA-303). 
 
De la mercantil: CINGLES BUS, SA. 
 
Relació de factures rebutjades: 
 

Número factura  Data factura Import factura 

12115T0015 31/05/2011 22.547,48 € 

 --------------------- 

TOTAL 22.547,48 €  

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
De la mercantil: GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA. 
 
Relació de factures rebutjades: 
 
1.- En data 12 de març de 2012, la mercantil va fer petició de certificat 
individual d’obligacions pendents de pagament (Sense identificar a les 
que fa referència). 
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Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures incorporades han estat 
satisfetes. 
 
D’altra banda, la mercantil Gas Natural Servicios SDG, SA., en data 27 
de març de 2012, envia per correu electrònic (De Gestión Organismos 
Oficiales, Servicio [ServicioGestionOrganismosOficiales@gasnatural.com] 
la següent relació de factures pendents: 
 

FACTURES GAS IMPAGADES IGE ZONA ESPORTIVA LA ROCA 

CUPS: ES0230010278585413HE 
Número 
referència: 

15809134 

Número de factura Adreça Data 
factura 

Import 

FE10321082426626 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

17/06/2010      1.184,31 €  

FE10321083272906 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

16/07/2010         814,99 €  

FE10321084167056 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

16/08/2010         877,67 €  

FE10321085235468 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

17/09/2010      1.027,86 €  

FE10321086118285 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

18/10/2010      1.079,61 €  

FE10321087031807 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

15/11/2010      1.457,50 €  

FE10321088025515 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

16/12/2010      2.314,50 €  

FE11321089043014 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

18/01/2011      2.501,25 €  

FE11321089976568 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

14/02/2011      2.197,38 €  

FE11321091057694 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

16/03/2011      2.341,36 €  

FE11321092003934 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

13/04/2011      1.662,63 €  

FE11321093235767 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

18/05/2011      1.398,88 €  

FE11321094474733 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

21/06/2011      1.062,09 €  

FE11321095301819 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

15/07/2011         985,21 €  
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FE11321096389767 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

16/08/2011         751,62 €  

FE11321097681739 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

20/09/2011      1.251,84 €  

FE11321098654732 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

18/10/2011         986,26 €  

FE11321099855606 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

17/11/2011      1.742,21 €  

FE11321101057813 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

19/12/2011      1.466,39 €  

FE12321102314668 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

18/01/2012      3.249,37 €  

FE12321103598982 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

16/02/2012      4.121,93 €  

FE12321104904477 
C/ Hermenegild Carrera SN 
Local 

19/03/2012      3.428,21 €  

 
----------------
---- 

TOTAL    37.903,07 €  
 

FACTURES GAS IMPAGADES IGE ZONA ESPORTIVA LA TORRETA 

CUPS: ES0230010273024425NC 
Número 
referència: 

15809109 

Número de factura Adreça Data 
factura 

Import 

FE10321082426623 C/ Girona SN Local  17/06/2010          404,12 €  
FE10321083272904 C/ Girona SN Local  16/07/2010          282,62 €  
FE10321084167054 C/ Girona SN Local  16/08/2010          244,31 €  
FE10321085301837 C/ Girona SN Local  21/09/2010          322,00 €  
FE10321086118282 C/ Girona SN Local  18/10/2010          425,59 €  
FE10321087031805 C/ Girona SN Local  15/11/2010          440,39 €  
FE10321088025513 C/ Girona SN Local  16/12/2010       1.479,19 €  
FE11321089043012 C/ Girona SN Local  18/01/2011       1.647,67 €  
FE11321089976566 C/ Girona SN Local  14/02/2011       1.340,72 €  
FE11321091057692 C/ Girona SN Local  16/03/2011       1.519,37 €  
FE11321092003932 C/ Girona SN Local  13/04/2011          905,71 €  
FE11321093235765 C/ Girona SN Local  18/05/2011          528,29 €  
FE11321094474731 C/ Girona SN Local  21/06/2011          406,65 €  
FE11321095301817 C/ Girona SN Local  15/07/2011          401,94 €  
FE11321096389764 C/ Girona SN Local  16/08/2011          261,69 €  
FE11321097681737 C/ Girona SN Local  20/09/2011          402,47 €  
FE11321098654730 C/ Girona SN Local  18/10/2011          381,14 €  
FE11321099855604 C/ Girona SN Local  17/11/2011          491,25 €  
FE11321101057811 C/ Girona SN Local  19/12/2011       1.508,91 €  
FE12321102314666 C/ Girona SN Local  18/01/2012       1.290,72 €  
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FE12321103598980 C/ Girona SN Local  16/02/2012       1.833,94 €  
FE12321104904475 C/ Girona SN Local  19/03/2012       1.581,06 €  

 
-------------------
---- 

TOTAL     18.099,75 €  
 

FACTURES GAS IMPAGADES IGE ZONA ESPORTIVA STA. AGNÈS 

CUPS: ES0217010262545622QD 
Número 
referència: 

15809125 

Número de factura Adreça Data 
factura 

Import 

FE10321083536982 C/ Cirerers 6, Piscina 26/07/2010      556,54 €  
FE10321085404713 C/ Cirerers 6, Piscina 24/09/2010      542,98 €  
FE10321087381314 C/ Cirerers 6, Piscina 25/11/2010      550,30 €  
FE11321089367780 C/ Cirerers 6, Piscina 27/01/2011      727,06 €  
FE11321091387520 C/ Cirerers 6, Piscina 25/03/2011      906,52 €  
FE11321093504797 C/ Cirerers 6, Piscina 25/05/2011      731,25 €  
FE11321095709055 C/ Cirerers 6, Piscina 26/07/2011      843,61 €  
FE11321097866781 C/ Cirerers 6, Piscina 26/09/2011      738,13 €  
FE11321100178027 C/ Cirerers 6, Piscina 25/11/2011      837,29 €  
FE12321102759961 C/ Cirerers 6, Piscina 27/01/2012   1.015,54 €  
FE12321105189690 C/ Cirerers 6, Piscina 26/03/2012   1.198,33 €  

 
------------------
---- 

TOTAL   8.647,55 €  
 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- La comunicació, com a tal, no pot ser considerada una petició de 
certificat individual, atès no s’ajusta al model de sol�licitud del certificat 
individual de reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de 
pagament a càrrec de les entitats locals, aprovat a l’Ordre 
HAP/537/2012, de 9 de març, pel qual s’aproven el model de certificat, 
el model per a la seva sol�licitud i el model de pla d’ajust, previstos en el 
Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 
 
2.- Manifestar que el pagament d’aquestes factures és clàusula de 
contracte signat, en data 28 de juliol de 2005, entre la mercantil 
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL. (IGE) i l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, per a la gestió de serveis públics, en règim de concessió, que 
té per objecte la gestió i explotació del servei públic del pavelló 
poliesportiu, la piscina coberta municipal, el camp de futbol de La Roca 
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centre, la zona esportiva de Santa Agnès de Malanyanes i les 
instal�lacions del camp de futbol de la Torreta. 
 
3.- En defensa dels interessos municipals, en data 16 d’abril de 2012, 
amb número de Resolució d’alcaldia 2012/0367, inscrita en el Llibre de 
Resolucions d’Alcaldia, en data 18 d’abril de 2012, s’ha resolt 
compensar la quantitat de 64.650,37 euros, que correspon als consums 
de gas de les zones esportives de La Roca centre, la zona esportiva de 
Santa Agnès de Malanyanes i les instal�lacions del camp de futbol de La 
Torreta, a càrrec de les les següents factures (Veure apartat posterior de 
la mercantil Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL. (IGE): 
 

CIF CONTRACTISTA FACTURA  DATA REGISTRE DATA IMPORT 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV127/11 30/12/2011 F/2011/2275 30/12/2011 17.707,61 € 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV128/11 30/12/2011 F/2011/2276 30/12/2011 9.537,36 € 

B60383882 
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. ( 
IGE ) 

RV130/11 30/12/2011 F/2011/2277 30/12/2011 5.474,25 € 

 ----------------- 

TOTAL 32.719,22 €. 

 
4.- Finalment, s’ha enviat comunicació a la mercantil Gas Natural 
Servicios SDG, SA. per a que procedeixin al càrrec, en compte bancari 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de l’import total de les factures 
anteriors. 
 
De la mercantil: HELP GUAU, SL. 
 
Relació de factures rebutjades: 
 

Número 
de 

factura 

Data 
de factura 

Número 
de registre 

Data 
d’entrada 

Import de 
la factura 

A/3414 31/07/2009 6457 31/07/2009 6.436,40 euros. 
A/3415 31/07/2009 6459 31/07/2009 4.875,04 euros. 
A/3416 31/07/2009 6461 31/07/2009 4.848,36 euros. 
A/3417 31/07/2009 6460 31/07/2009 5.667,32 euros. 
A/3418 30/07/2009 6462 31/07/2009 5.453,88 euros. 
A/3419 31/07/2009 6456 31/07/2009 4.762,52 euros. 
A/3420 31/07/2009 6455 31/07/2009 3.821,76 euros. 
A/3429 31/07/2009 6547 04/08/2009 85,84 euros. 
A/3462 31/08/2009 7025 03/09/2009 4.173,24 euros. 
A/3487 30/09/2009 7853 05/10/2009 3.672,12 euros. 
A/3496 31/10/2009 8724 02/11/2009 4.050,00 euros. 
A/3498 31/10/2009 8723 02/11/2009 3.400,68 euros. 
A/3594 31/03/2010 2282 01/04/2010 5.411,40 euros. 
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A/3621 30/04/2010 3047 03/05/2010 5.046,00 euros. 
A/3674 31/05/2010 3996 07/06/2010 4.837,20 euros. 

 
-------------------

---- 

TOTAL 66.541,76 
euros. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal, les 
factures que formen part de la relació certificada consten sense 
reconèixer, sense aprovar i sense comptabilitzar, atès que es troben en 
litigi judicial i estan pendents de sentència, motius pels quals no es 
compleix el requisit d’exibilitat. 
 
2.- Destacar que la mercantil Help Guau, SL. fa la petició de certificat 
individual d’una factura, quan de les dades que figuren a la 
documentació de l’expedient administratiu, ha presentat factura 
rectificativa. Amb caràcter informatiu, aquesta situació afecta a la 
següent factura: 
 

Factura de sol·licitud de certificat individual Factura rectificativa 

FACTURA  DATA REGISTRE 
D’ENTRADA  

DATA 
D’ENTRADA  

IMPORT FACTURA  DATA IMPORT 

A/3594 31/03/2010 2282 01/04/2010 5.411,40 € 97 15/12/2010 -5.411,40 € 

 
---------------

-- 
 

----------------
--- 

TOTAL 5.411,40 € TOTAL -5.411,40 € 

 
De la mercantil: INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, SL. (IGE) 
 
Relació de factures rebutjades: 
 

Número de 
factura 

Data de 
factura 

Import de la 
factura 

RV 85/08 26/11/2008 361,14 euros. 

 
------------------------

----- 
TOTAL 361,14 euros. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- El concessionari no està complint amb les condicions contractuals. 
 
De la mercantil: SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS, S. A. 
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Relació de factures rebutjades: 
 

Número 
de factura 

Data 
de factura 

Import de 
la factura 

226-125/9 F 06/07/2009 9.259,29 euros. 
226-217/9 F 06/10/2009 848,97 euros. 

 
--------------------

---- 

TOTAL 10.108,26 
euros. 

 
Motius de la seva exclusió: 
 
1.- D’acord amb les dades que figuren a la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les factures relacionades a la 
sol�licitud de certificat individual han estat satisfetes. 
 
QUART.- NOTIFICAR als proveïdors, relacionats a l’apartat anterior, que 
les seves peticions del certificat individual de reconeixement de 
l’existència d’obligacions pendents de pagament a càrrec de les 
entitats locals, han estat rebutjades. 
 
CINQUÈ.- INTRODUIR totes les modificacions descrites als apartats 
anteriors, a la plataforma de l’Agència Tributària (www.aeat.es), a partir 
del 23 d’abril de 2012 i fins el 08 de maig de 2012, per ajustar la relació 
certificada, tramesa en data 15 de març de 2012, per aquesta 
Intervenció municipal, per via telemàtica i amb signatura electrònica, al 
Ministeri d’hisenda i administracions públiques, a la realitat 
pressupostària i comptable de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
SISÈ.- DETERMINAR que serà la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, segons les funcions pròpies d’intervenció i de control 
financer regulat als articles 214 i 220 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, l’encarregada de donar compliment a aquest acord. 
 
SETÈ.- AUTORITZAR a la Intervenció municipal a rebutjar -cas que amb 
posterioritat a l’aprovació d’aquesta proposta es presentin- les peticions 
del certificat individual de reconeixement de l’existència d’obligacions 
pendents de pagament a càrrec de les entitats locals., si concorren les 
circumstàncies pel seu rebuig. 
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I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 20:00, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

          Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


