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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 21 de febrer de 2013. NÚMERO 2013/5. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents 

d’alcalde: 
Sr. Manuel Álvarez Herrera 

  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 21 de febrer de 2013, essent les 18:22 hores es 
reuneixen a la Sala de govern, l’alcalde Il�lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els 
tinents d’alcalde,  Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, 
Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol 
Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i Fortuny i la regidora Sra. 
Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors convidats 
expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao. 
 
Excusen la seva assistència el regidor sr. Josep Mª Mateo Forner 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 del dia 7 de febrer de 2013 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació del membres de la junta de govern 
local l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 7 de febrer de 2013, el 
qual va estar adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense 
que cap dels membres sol.liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada 
per unanimitat de tots els assistents. 
 
 

2. Donar compte de la relació de factures 1/2013 d'import 29.803,86 
€, aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 138/2013. 
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Els Srs. asssitents, per unanimitat, resten assabentats del llistat de factures 
F/2013/1 amb un import de 29.803,66 € relacionat en la resolució 
d’Alcaldia Núm. 138/2013, la qual, literalment, 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 2012  prorrogat per a l’exercici 2013, correspon a l’Alcalde autoritza, 
entre altres, les despeses derivades de contractacions i concessions de tota 
classe quan el seu import no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2012 
prorrogat per a l’exercici de 2013 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 
de mesures per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 
2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/1, per un import 
de 29.803,86 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 27.389,15 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 2.414.71 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. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Modificació projecte executiu de l'expedient d'obres 64/07 de 
construcció d'un edifici plurifamiliar al C/ Anselm Clavé 67 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que 
s’expressa a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, 
l’aprova. 
 
Vista la sol�licitud de data 03/01/2013 NGRE 0046 i  29/01/2013 NGRE 0598, 
formulada per Bon Viure SA per a modificació del projecte executiu de la llicència 
d’obres del C/ Anselm Clavé 67 (edifici B),  dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal de data 13 de febrer de 
2013. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/10, de 3 
d’agost, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que s’han complert 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 
d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern Local, 
segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 
30 de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del projecte executiu de la llicència d’obres 60/07 
a nom de Bon Viure SA, per a reducció del núm d’habitatges de 12 a 10 i 
increment de 6,63 m2 de la superfície construïda a causa de variacions entre el 
límit veí, i modificació de balcons a la façana principal, de l’edifici  del C/ Anselm 
Clavé 67 ( Edifici B), dins d’aquest terme municipal 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
Ordenança fiscal núm 6 epígraf 3er. punt 1.2 
 
Taxa llicència    1.118,40  €   
 
Total      1.118,40 € 
 
 

4. Exp Obres 20/12  a nom de Creaciones Vattel SL per a obres 
d'ampliació de la fase A del CC de LA Roca Village 
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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 sol�licitud de llicència d’obres majors de data 18 d’octubre de 2012 
NGRE 6148, i posterior rectificació de data 29 de novembre de 2012 NGRE 
6983, formulada per Value Retail Barcelona SL, per a 3era. ampliació del 
Centre Comercial de La Roca Village ( Fase A) a Can Massaguer, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta 
municipal en data 20  de febrer de 2013, 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 Value Retail Barcelona SL, per a 3era. 
ampliació del Centre Comercial de La Roca Village ( Fase A) a Can 
Massaguer, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Càlcul de la base imposable. 
 
Concentració comercial: 
 
Superficie:   4.966,45 m2 
Coeficient        0,49  
Modul   1.940,48 €/m2 
 
Pressupost:  4.722.275,48 € 
 
ICIO 3,8%*press.              179.446,47 € 
Taxa                                     1.084,77 € 
Placa Obres:                              18,56 € 
 
TOTAL                         180.549,80 € 
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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 17.162,20€ 
 
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 8.322,65€. 
 
CINQUÈ.- L’executivitat de la llicència d’obres estarà condicionada a: 

 
• La concessió de la llicència per a la fase B de la 3a ampliació de La 

Roca Village amb l’objectiu de complir amb les places d’aparcament 
exigides segons resolució sobre la sol�licitud de llicència comercial per a 
l’ampliació del Centre Comercial (exp. núm. LLC 14/08 B/C-11) de la 
Direcció General de Comerç. 

 
• La presentació del projecte executiu visat juntament amb un certificat 

del tècnic redactor conforme aquest no presenta canvis respecte el 
projecte bàsic amb llicència atorgada o la relació de canvis proposats, 
full d’assumeix del director d’execució de l’obra i coordinador de 
seguretat i salut, i el contracte amb el gestor de residus. 

 
• Segons resolució sobre la sol�licitud de llicència comercial per a 

l’ampliació del Centre Comercial (exp. núm. LLC 14/08 B/C-11) de la 
Direcció General de Comerç, s’atorga llicència comercial per 
ampliació del CC “La Roca Village” en una superfície de venda de 
5.000m2.  
La memòria del projecte clarifica que els m2 indicats en el quadre de 
superfícies útils que apareixen com “comercial” es corresponen a la 
superfície útil del local i no pas a la superfície de venda comercial. 
Per tal de controlar el compliment de la superfície de venda autoritzada 
abans esmentada, els tècnics redactors dels projectes dels diferents 
locals de l’ampliació presentaran una relació amb tots els locals 
previstos a l’ampliació i els m2 de superfície de venda consumits fins el 
moment (segons les llicències d’activitats atorgades), mitjançant 
document signat per la direcció del centre. 

 
• L’adopció de les mesures de seguretat contra incendis que consten en 

l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de data 05/02/2013, i que ha tingut entrada en aquest 
Ajuntament en data 15/02/2012  amb NREG 1030, i que es resumeixen 
en: 
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1. Instal�lació de sistema de detecció d’incendis i sistema d’alarma 
que cobreixin tota l’activitat, segons especificacions del CTE SI 4 

2. Els vials d’aproximació esmentats en la memòria i plànols, que es 
corresponen a façanes accessibles, han d’estar permanentment 
disponibles i sense cap tipus d’obstacle que no permeti la 
circulació. 

3. En cap cas l’establiment podrà superar els límits de densitat de 
càrrega de foc expressats en la taula 2.1 del CTE DBSI 1, per ús 
comercial. 

4. En l’acte de comprovació s’hauran de presentar certificats de la 
resistència al foc de l’estructura i de la coberta, en les condicions 
exposades a la memòria. 

 
 

5. Exp. Obres 21/12 a nom de Creaciones Vattel SL per a ampliació 
de la fase B del Centre Comercial La Roca Village. 

 
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 18 d’octubre de 
2012 NGRE 6150, i posterior rectificació de data 29 de novembre de 2012 
NGRE 6983, i posterior rectificació de data 6 de febrer de 2013 NGRE 790 
formulada per Creaciones Vattel SL , per a 3era. ampliació del Centre 
Comercial de La Roca Village (Fase B) a Can Massaguer, dins d’aquest 
terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per 
l’art. 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió 
d’informe i proposta per part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta 
municipal en data 20 de febrer de 2013, 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 
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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 Creaciones Vattel SL, per a 
3era. ampliació del Centre Comercial de La Roca Village (Fase B) a Can 
Massaguer,, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Càlcul de la base imposable. 
 
Concentració comercial: 
 
Superficie:   1.701,00 m2 
Coeficient        0,49  
Modul   1.940,48 €/m2 
 
Pressupost:  1.617.370,68 € 
 
ICIO 3,8%*press.                61.460,09 € 
Taxa                                     1.084,77 € 
Placa Obres:                              18,56 € 
 
TOTAL                                62.563,42 € 
 
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 18.878,42 € 
 
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 9.100,10 €. 
 
CINQUÈ.- L’executivitat de la llicència d’obres estarà condicionada a: 

 
• La presentació del projecte executiu visat juntament amb un certificat 

del tècnic redactor conforme aquest no presenta canvis respecte el 
projecte bàsic amb llicència atorgada o la relació de canvis proposats, 
full d’assumeix del director d’execució de l’obra i coordinador de 
seguretat i salut, i el contracte amb el gestor de residus. 
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• El projecte executiu incorporarà la solució tècnica definitiva del 
drenatge del Projecte d’Urbanització del camí d’accés a Can Mainou i 
Can Saladriga, conjuntament amb la definició de la urbanització de la 
zona d’aparcament proposada. 

 
• Segons resolució sobre la sol�licitud de llicència comercial per a 

l’ampliació del Centre Comercial (exp. núm. LLC 14/08 B/C-11) de la 
Direcció General de Comerç, s’atorga llicència comercial per 
ampliació del CC “La Roca Village” en una superfície de venda de 
5.000m2.  
La memòria del projecte clarifica que els m2 indicats en el quadre de 
superfícies útils que apareixen com “comercial” es corresponen a la 
superfície útil del local i no pas a la superfície de venda comercial. 
Per tal de controlar el compliment de la superfície de venda autoritzada 
abans esmentada, els tècnics redactors dels projectes dels diferents 
locals de l’ampliació presentaran una relació amb tots els locals 
previstos a l’ampliació i els m2 de superfície de venda consumits fins el 
moment (segons les llicències d’activitats atorgades), mitjançant 
document signat per la direcció del centre. 
 

• L’adopció de les mesures de seguretat contra incendis que consten en 
l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de data 05/02/2013, i que ha tingut entrada en aquest 
Ajuntament en data 15/02/2012  amb NREG 1030, i que es resumeixen 
en: 

1. Instal�lació de sistema de detecció d’incendis i sistema d’alarma 
que cobreixin tota l’activitat, segons especificacions del CTE SI 4 

2. Els vials d’aproximació esmentats en la memòria i plànols, que es 
corresponen a façanes accessibles, han d’estar permanentment 
disponibles i sense cap tipus d’obstacle que no permeti la 
circulació. 

3. En cap cas l’establiment podrà superar els límits de densitat de 
càrrega de foc expressats en la taula 2.1 del CTE DBSI 1, per ús 
comercial. 

4. En l’acte de comprovació s’hauran de presentar certificats de la 
resistència al foc de l’estructura i de la coberta, en les condicions 
exposades a la memòria. 

 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

6. Ratificació Resolució aprovació conveni amb el consell comarcal 
del  Vallès Oriental de suport al servei bàsic d'atenció social per a 
la contractació d'una treballadora familiar  
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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. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució  de 
data 1 de febrer de 2013, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que l’equip de Serveis Socials de La Roca està composat, segons marca 
la Llei, per dos treballadores socials i dos educadores socials, i que degut a que 
durant el mes d’octubre una treballadora social va demanar el cessament del 
seu lloc de treball, i es va fer una convocatòria per cobrir aquesta plaça, 
convocatòria que es resoldrà a mitjans de febrer, i que en aquests moments, 
l’única treballadora social que disposàvem ha hagut d’agafar la baixa laboral 
de llarga durada.  
Atès que per aquest motiu ens hem vist en la necessitat de demanar  
recolzament al Consell Comarcal del Vallès Oriental perquè ens proporcionin 
personal de suport fins que no cobrim les dues baixes esmentades, per tal de 
que el servei es pugui desenvolupar amb certa normalitat, d’acord amb els 
principis d’interdependència, col�laboració i cooperació administrativa. 
Atès que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els 
consells comarcals estableixen convenis de cooperació per tal d’estendre de 
manera progressiva la cobertura de la xarxa bàsica de serveis socials de 
responsabilitat pública, així com la coordinació, la cooperació financera i la 
cooperació tècnica d’acord amb les determinacions de la cartera de serveis 
socials corresponent. 
Atès que el 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament de Benestar Social i Família, van formalitzar el contracte 
programa 2012-1015, per a la coordinació, la cooperació i la col�laboració en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del 
tenen interès a subscriure un conveni per establir la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació d’ambdues institucions en relació 
amb el suport puntual del Consell Comarcal en la prestació del servei social 
bàsic d’atenció social en el municipi de La Roca del Vallès, per a contribuir a 
mantenir les ràtios de professionals que estableix la Cartera de Serveis Socials 
per aquest servei en la mesura que diversos treballadors de l’Ajuntament estan 
en situació de baixa laboral. 
Atès que aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén 
els seus efectes des de l’1 de gener de 2013 fins al 28 de febrer de 2013, sens 
perjudici de l’obligació del Consell Comarcal de practicar la liquidació 
definitiva en el mes de març de 2013. 
Atès que l’Ajuntament de La Roca suportarà una part del cost d’aquest servei 
per import de 1.017,71 euros, en concepte de seguretat social, part 
proporcional de les pagues extres i la indemnització per la finalització del 
contracte i tenint en compte que existeix consignació pressupostària per 
aquest concepte. 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
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les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
Atès 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. 
És per tot això, que en us de les facultats que em són conferides,  
RESOLC: 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni entre l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació 
del servei de suport al serveis socials bàsics d’atenció social de La Roca del 
Vallès. 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
Tercer.- Facultar a l’alcalde-president de la corporació tan àmpliament com a 
dret sigui possible per a l’execució d’aquest acord. 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’àrea de serveis 
socials. 
Cinquè- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 1 de 
febrer de 2013. 
 
 

7. Aprovació modificació i addenda a les bases per a la gestió i 
desenvolupament del programa de teleassistència 2013-2014 

 
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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Atès que des de l’any 2005 la Diputació de Barcelona ve impulsant el Servei 
Local de Teleasssitència amb la participació econòmica dels municipis i la 
pròpia Diputació. 
 
Atès que en data 28 de març de 2012 la Junta de Govern de la Diputacióde 
Barcelona va aprovar les Bases per a la gestió i desenvolupament del 
programa de teleassistència pels anys 2013-2014, que regulen la relació entre 
la Diputació de barcelona i els Ens Locals de la seva demarcació territorial 
queestan addherits al Servei Local de Teleassistència. 
 
Atès que la Direcció General de l’IMSERSO va comunicar oficialment que el 
passat 31 de desembre de 2012 posava fi al “Programa de Teleassistècnia 
Domiciliària”, en conseqüència, la Diputació de Barcelona va endegar el 
passat mes de maig un procediment de contractació per tal de garantir la 
continuïtat del servei a partir del 1 de gener de 2013. L’empresa que va resultar 
adjudicatària del contracte va ser Televida Servicios Sociosanitarios SL 
 
Atès que la Junta de Govern de la Dipuitació de Barcelona de data 20 de 
desembre de 2012 va acordar modificar les bases 7, 11, 12 i 13 de les “Bases 
per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistècnia 2013-2014”, 
per tal d’establir les noves condicions sobre la prestació del servei i el 
finançament del Servei Local de Teleassistècnia com a conseqüència de la 
finalització de la relació convenial entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament d’aquest programa,  procedeix aprovar 
l’addenda que modifica aquestes bases, i que fan referència a la prestació 
del servei, als criteris de distribució dels serveis, al finaçament del programa i a 
les obligacions dels Ens Locals. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es considera de gran 
interès  continuar oferint als ciutadans aquest servei, cal que s’accepti la 
modificació esmentada d’acord amb el que estableix el punt 12.7 de les Bases 
del Programa per al 2013-2014.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 760/11 de data 30 de juny de 2011, publicat al 
BOP de Barcelona de 25 de juliol de 2011. 
 
Es per tot això, que la regidora sotasignant proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació i l’addenda a les Bases per a la gestió i 
desenvolupament del programa de teleassistència 2013-2014 de la Diputació 
de Barcelona.  
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis 
Socials municipals. 
 
 

8. Aprovació execució contracte de gestió dels serveis d'informació 
i dinamització dels espais joves amb l'empresa GEDI  

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant resolució d’alcaldia, 
va adjudicar a l’empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL el contracte per a la 
prestació dels serveis d’informació i dinamització dels Espais Joves del municipi 
de la Roca del Vallès pel preu de 59.450 euros, corresponent a 3.302,78 € per 
cada mes d’execució, que eren un total de 18 mesos sense comptar els mes 
d’agost, el qual s’executarà d’acord amb el contingut del plec de clàusules 
administratives generals, del plec de clàusules administratives particulars, el 
plec de prescripcions tècniques i l’oferta efectuada per la contractista, en tant 
no contradiguin el expressats plecs. 
 
Atès que l’Ajuntament i GEDI van formalitzar el contracte mitjançant 
document administratiu intervingut pel Secretari General de la Corporació, en 
data 1 d’abril de 2011 i  la concessionària va constituir la garantia definitiva per 
import 2.972,50 euros mitjançant aval bancari. 
 
Atès que en data 29 d’agost de 2012, es va formalitzar la resolució per mutu 
acord del Contracte per a la prestació dels serveis d’informació i dinamització 
dels Espais Joves del municipi de la Roca del Vallès. 
 
Atès que en data 4 de febrer de 2013, GEDI va presentar un escrit a 
l’Ajuntament, amb número de registre d’entrada 734, en el qual exposaven 
que un cop acordat el tancament de la relació contractual en data 29 
d’agost de 2012, han detectat que de la facturació prevista per a l’any 2011 
per la gestió dels Casals Juvenils de la Roca, hi ha dues factures pendents 
d’emetre per part de GEDI (UNE4/135 i UNE4/152 amb data de factura 30-11-
2011 i 23-12-2011) amb un total pendent de 6.605,56 €, i sol�liciten a 
l’Ajuntament que, tot i l’acord mutu de rescissió del contracte entre ambdues 
parts, i tenint en compte que hi ha la certesa que aquestes factures estan 
pendents, es paguin aquestes factures el més aviat possible. 
 
Atès que un cop retirats els mobles i mobiliari divers que hi havia en l’Espai Jove 
el Roc del carrer Anselm Clavé, s’ha detectat que les parets estan en males 
condicions de manteniment i pintura, per la qual cosa, es creu convenient que 
l’empresa GEDI el deixi en les mateixes condicions que el va rebre, indicacions 
que li podrà donar directament el propietari del local. 
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Atès que en l’acta de resolució de mutu acord signada el 29 d’agost de 2012, 
constava en l’estipulació segons “Liquidació econòmica del contracte” que, 
tenint en compte que en data 29 d’agost de 2012 no s’havia pogut comprovar 
els imports dels consums dels telèfons i tal i com indicava a la clàusula 3.3 del 
Plec de prescripcions tècniques annexat al contracte, la qual obliga a 
l’Ajuntament a abonar els consums de telèfon de l’any 2011 i 2012 sempre i 
quan no siguin superiors als 2010, que en aquest cas la diferència l’hauria 
d’abonar GEDI. Un cop les dades del consum presentades per la Intervenció 
municipal que han permès deduir que els consums realitzats els anys 2011 i 
2012 no han estat superiors als de l’any 2010, per la qual cosa no procedeix 
que GEDI aboni part dels consums. 
 
Atès que GEDI va dipositar una garantia de 2.434,21 euros l’any 2007 i de 
conformitat amb Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, un cop vista la 
documentació aportada per l’empresa GEDI i no constant en l’expedient res al 
contrari, es pot considerar executat el contracte de gestió dels espais joves del 
municipi de forma satisfactòria, no trobant cap inconvenient per a realitzar la 
devolució de la citada garantia a l’empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL. 
 
Atès en data 1 d’abril de 2011 es va formalitzar el contracte per a la prestació 
dels serveis d’informació i dinamització dels Espais Joves del municipi de la 
Roca del Vallès amb l’empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL i aquesta va 
constituir la garantia definitiva per import de 2.972,50 € mitjançant aval 
bancari. 
 
Vist l’informe de la tècnica de joventut. 
 
Atès 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. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement del deute i l’obligació de pagament de les 
factures de GEDI UNE4/135 i UNE4/152 amb data de factura 30-11-2011 i 23-12-
2011 per un import de 6.605,56, supeditades a que GEDI procedeixi a arranjar 
el local de l’Espai Jove el Roc del carrer Anselm Clavé, tal i com estava quan 
se li valliurar per a l’execució del contracte. 
 
Segon.- Aprovar retornar les garanties dipositades per l’empresa GEDI per 
l’execució del contracte de gestió dels serveis d’informació i dinamització dels 
Espais Joves del municipi de la Roca del Vallès, per import de 2.434,21 euros i 
2.972,50 euros. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa GEDI 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis i Atenció a 
les Persones.  
 
 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió 
essent les 20:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en 
dono fe 
 
 

          Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


