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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 15 DE 
FEBRER DE 2018 NÚM. 2/2018

ASSISTENTS:

Alcalde:    Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:   Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
                     Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC

     Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
                  Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
               Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
            Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU

    Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
                 Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
                 Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
                Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez, regidora no adscrita

A la Roca del Vallès, essent les 20.02 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la Casa 
de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors 
assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del 
quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, amb 
l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió Plenària ordinària, 
prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada de la regidora Maria Assumpta 
López i Roig i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la 
convocatòria:

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Serveis Econòmics

A-1. Aprovació de la modificació de les Bases d'execució del Pressupost General de 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès

A-2. Aprovació de la modificació pressupostària número 2018/01, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats mitjançant baixes de crèdits 
d'altres aplicacions pressupostàries.

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

A-3. Aprovació del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les 
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Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
la Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

A-4. Aprovació de la modificació de l’Ordenança General de subvencions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde.-... i excusarem també l’assistència de l’Assumpta que avui començarem 
sense ella perquè avui es troba malament i no pot assistir al Ple.

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Serveis Econòmics

A-1. Aprovació de la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 
General de l'Ajuntament de la Roca del Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 8 de febrer de 2018, amb el contingut següent: 

ATÈS que les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, no incorporen:

- Les disposicions generals en matèria pressupostària, sorgides de 
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

- Les disposicions generals en matèria de contractació, sorgides de 
l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic.

- L’actualització de les aplicacions pressupostàries –que han de figurar 
necessàriament- per a l’atorgament de subvencions nominatives.

... es considera necessari modificar les Bases d’execució del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

ATÈS que s’ha emès, per part de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, de l’Informe de Legislació, amb indicació de la legislació 
aplicable i el procediment a seguir per modificar les Bases d’execució del 
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Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

ATÈS que s’ha emès, per part de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, de l’Informe de la Intervenció municipal, en sentit 
favorable a la modificació de les Bases d’execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta, i que la Comissió 
Informativa ha informat favorablement, es proposa al Ple, l’adopció dels 
acords següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases d’execució del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

SEGON.-. Exposar al públic la modificació de les Bases d’execució del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pel termini de 
quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats.

TERCER.- Considerar elevats a definitius aquests acords, en el supòsit de no 
presentar-se reclamacions.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Donem per començat el Ple municipal extraordinari quan són les vint 
hores y dos minuts. El primer punt de l’ordre del dia es l’aprovació de les bases 
d’execució del pressupost general. Té la paraula el regidor Carles Fernández.

Sr. Fernández.- Bona tarda. El que presentem es una modificació de les bases 
d’execució del pressupost que es va aprovar definitivament el mes de desembre per 3 
modificacions que es plantegen: la primera d’elles va lligada, diguem-ne, a 
l’adaptació. S’havien anat fent petites adaptacions al llarg d’aquests anys, però ara 
diguem-ne es fa una adaptació ja més profunda a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Després també, hi ha 
hagut una nova llei, la 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
que entrarà en vigor el dia 9 de març i, per tant, també es fan unes adaptacions, 
diguem-ne, per adequar-ho al que planteja aquesta nova llei i després també 
s’incorporen el llistat de subvencions nominatives, que en el pressupost municipal 
estaven agrupades i que, diguem-ne les comissions nominatives han de formar part 
de les bases d’execució, especificant entitat a entitat i aquests són els 3 grans àmbits 
en què s’incorporen i que es fan modificacions de les bases d’execució del pressupost.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna paraula?, cap intervenció? Doncs, passem a votació.

Votacions: 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2a814be90f864726a92d644ed1a419f3001 Data document: 16/02/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 16/04/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 17/04/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2a814be90f864726a92d644ed1a419f3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

4

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

A-2. Aprovació de la modificació pressupostària número 2018/01, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats 
mitjançant baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 8 de febrer de 2018, amb el contingut següent: 

ATÈS que els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits es regulen al 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals i al Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals (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’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a 
la realització de despeses específiques i determinades que no poden demorar-
se fins l’any 2019 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent o insuficient 
i no és objecte d’ampliació.

ATÈS que d’acord amb el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals), aquestes modificacions es podran finançar, indistintament amb algun 
(o alguns) dels següents recursos:

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, calculat d’acord amb 
l’establert en els articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 
(actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos.

b) Amb nou o majors ingressos sobre els totals previstos en el 
pressupost corrent del Pressupost General de la Corporació municipal.

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
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pressupostàries del pressupost vigent no compromeses, les dotacions 
del qual s’estimin reduïbles, sense pertorbació del respectiu servei.

d) Pel que es refereix a les despeses d’inversió, també es podran 
finançar, amb els procedents d’operacions de crèdit, de conformitat 
amb l’article 36.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals), aquests expedients han de ser incoats per ordre de l’Alcalde-
President, havent-se d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la necessitat 
de la mesura.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que 
disposa el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2018/01, 
en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats 
mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, amb el 
següent detall:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
05 330 48020 ASS. NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE LA ROCA 1.400,00 €
05 330 48021 ASS. AMICS DEL PESSEBRE VIVENT DE LA TORRETA 4.550,00 €

05 330 48022 AGRUPACIÓ PESSEBRISTA PARROQUIA SANTA AGNES DE 
MALANYANES 3.000,00 €

05 330 48023 AVV CARRER MAJOR 700,00 €
05 330 48024 ASS. COLLA DE GEGANTERS DE LA ROCA DEL VALLES 3.350,00 €
05 330 48025 ASS. AMICS DELS ARRIERS DE LA ROCA 1.200,00 €
05 330 48026 ASS. COLLA DE FOC TRABUCAIRES 1.100,00 €
05 330 48027 ASS. CORAL CENTRE I ENERGIA 2.400,00 €
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05 330 48028 ASS. DIABLES 666 8.500,00 €
05 330 48029 ASS. TOC I FOC 1.250,00 €
05 330 48030 ASS. CONGLOMERAT PER LA CULTURA POPULAR 10.400,00 €
08 320 48024  INS LA ROCA - PROJECTE ESCOLAR 11.400,00 €
08 320 48020 ESCOLA MOGENT - CONVENI PROJECTE MUSICAL 11.000,00 €
08 320 48021 ESCOLA SANTA AGNÈS - CONVENI PROJECTE MUSICAL 9.500,00 €
08 320 48022 ESCOLA LA TORRETA - PROJECTE ESCOLAR 11.000,00 €
08 320 48023 CFA SANTIAGO RUSIÑOL - PROJECTE ESCOLAR 2.000,00 €
08 320 48025 ESCOLA PILAR MESTRES - PROJECTE ESCOLAR 10.000,00 €
08 320 48026 CFA SALVADOR DALI - PROJECTE ESCOLAR 2.000,00 €
08 320 48027 FUNDACIÓ VALLDORIOLF 5.000,00 €
09 340 48020 FUNDACIO HANDBOL ROQUEROL 18.000,00 €
09 340 48021 CLUB FUTBOL LA TORRETA 5.000,00 €
09 340 48022 PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLES 3.200,00 €
09 340 48023 CLUB BASQUET LA ROCA 4.000,00 €
09 340 48024 CLUB CICLISTA LA TORRETA BIKE 4.500,00 €
09 340 48025 CLUB DE FUTBOL LA PENYA BLANC-BLAVA 5.000,00 €
09 340 48026 ASSOCIACIÓ ROQUEROL D'HANDBOL SORRA 2.400,00 €
09 340 48027 CLUB TWIRLING LA TORRETA 2.500,00 €

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

TOTAL 144.350,00 
€

Pel que fa referència als suplements de crèdits:

SUPLEMENT DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
13 241 48507 Subvenció entitat COR 500,00 €

----------------------
TOTAL 500,00 €

SEGON.- Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l’article 177.4 
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 i els articles 36.1.c) i 51.b) del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol 
VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
de l’any 2018 no compromeses, les dotacions del qual s’estimen reduïbles, 
sense pertorbació del respectiu servei:
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BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DESPESES

Aplicació Denominació Import
05 330 48000 Subvencions nominatives-Convenis genèrics 37.850,00 €
08 320 48002 Subvencions - Convenis escoles 50.500,00 €
08 324 48509 Conveni IES La Roca 11.400,00 €
09 340 48504 Subvenció entitats esportives 44.600,00 €
15 336 22627 Dinamització turística 500,00 €

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

TOTAL 144.850,00 €

TERCER.-. Exposar al públic la modificació pressupostària número 2018/01, 
en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats 
mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, pel termini 
de quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions 
pels interessats, entenent-se la modificació definitivament aprovada en el 
supòsit de no presentar-se reclamacions.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El segon punt és la modificació de la Aprovació de la modificació 
pressupostària número 2018/01, en la modalitat de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits. Té la paraula el regidor Fernández.

Sr. Fernández.- Gràcies. El que fem, fruit d’aquesta modificació de bases d’execució 
en la que hem relacionat totes els subvencions nominatives, atès que en l’aprovació 
del pressupost les subvencions estaven agrupades, el que fem ara és desglossar-les i 
el que fem es relacionar totes les subvencions, totes els entitats que tenen subvenció 
nominativa i es finança de les partides de subvencions nominatives que hi havia en 
cadascun de les orgàniques del pressupost. El tema de les orgàniques, 8 és educació, 
la 5 que seria l’àmbit de cultura i la 9 que és entitats esportives i després n’hi ha una 
que sí que estava relacionada que era l’entitat COR que es dota, és adir, aquí no és 
creació de partida, sinó que es dota amb 500 €, provinents de la partida de 
dinamització turística. La modificació abasta un import de 144.350 €, en el que 
relacionem totes les noves partides que es creen de subvencions nominatives i en 
una que és un suplement de crèdit que són 500 € per a la subvenció a COR. Bé, això, 
diguem-ne, ja d’acord amb el que es va fer són convenis que ja, l’any passat, durant 
l’any 2017, es van començar a implementar. Ja està.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari doncs, passem a votació. 
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Votacions: 

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

A-3. Aprovació del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, 
les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprés entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 8 de febrer de 2018, amb el contingut següent: 

Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té la voluntat d’adherir-se al 
Conveni, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità 
de Barcelona i l’empresa Sagalés, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2018.

Vista la proposta de l’esmentat conveni tramesa pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Vistos els informes del Cap de la Policia, d’Intervenció i de Secretaria que 
obren en l’expedient. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, 
les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2018.
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SEGON.- Acceptar el compromís de pagament per l’anualitat del 2018, per un 
import total de 210.590,87 euros, que es corresponen amb els imports de 
45.965,73  euros de l’aportació al Transport Urbà de Granollers, i de 
164.625,14 euros de la línia la Roca –Granollers.

TERCER.- Facultar a l’Alcaldia a subscriure el corresponent conveni, de 
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 63.1 del Text refós de la Llei municipal i 
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció municipal i a la resta 
d’àrees municipals interessades.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, als Ajuntaments de Granollers, Canovelles i de les 
Franqueses del Vallès, a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i 
l’empresa Sagalés SA.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El següent punt és el punt tercer, l’aprovació del Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, el nostre ajuntament amb 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers. Té la paraula el regidor Fortí.

Sr. Fortí.- Sí, gràcies, Sr. Alcalde. El que portem avui a aprovació és el conveni que 
anualment sempre signem els 4 ajuntaments implicats i les diferents administracions, 
la Generalitat, AMTU i companyia i aleshores el que fem es transmetre aquesta 
aprovació si tothom hi estem d’acord, evidentment, la majoria de la sala i poder 
facultar a l’alcalde a subscriure el corresponent conveni de conformitat amb la llei i 
l’article reguladora de les bases de règim local un cop estigui aprovat. Bàsicament, 
estem parlant de la mateixa quantia econòmica que teníem ja a l’any 2017; no hi ha 
modificació en aquest cas i aleshores el que fem és això. Després de veure els 
informes favorables de la Comissió Informativa del cap de la policia, d’intervenció i 
secretaria, doncs el que volem és portar a aprovar aquest conveni amb el 
departament i amb tots els ajuntaments, acceptar el compromís de pagament de la 
mateixa quantia, de 210.590,87 € en total i facultar a l’alcalde perquè ho pugui 
subscriure. Res més. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap cometari? Doncs, passem a votació.

Votacions: 

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.
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Àrea de Servei i Atenció a les Persones

A-4. Aprovació de la modificació de l’Ordenança General de subvencions.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 8 de febrer de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat de fomentar la vida 
associativa i difondre activitats representatives de l’àmbit cultural, social, 
esportiu, etc del municipi, per aquest motiu aquest Consistori considera adient 
col·laborar amb el teixit associatiu mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics 
per a les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre de la Roca del 
Vallès. 

Atès que en aquest sentit, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la vista del 
marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions va 
considerar necessari aprovar una ordenança que regulés la seva activitat 
subvencionadora, establint les regles oportunes amb la finalitat d’aconseguit 
una major eficàcia i eficiència d’aquesta activitat, potenciant així el control i la 
transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest tipus d’ajudes 
econòmiques. 

Atès que fruit d’aquesta necessitat es va aprovar per acord del Ple municipal 
en sessió de data 31 de març de 2016, l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de Subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, sotmesa a 
informació pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 5 d’abril de 2016 i elevat l’acord a definitiu mitjançant 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 
2017. 

Atès que en els darrers anys, s’han produït modificacions normatives, tant a 
nivell autonòmic com a nivell estatal (lleis de transparència autonòmica i 
estatal, modificacions de la LGS, derogació de la Llei 30/1992 i aprovació de 
les lleis estatals 39 i 40/2015) que afecten el contingut de l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, fent necessari l’actualització d’aquesta. 

Atès que l’actual Ordenança general reguladora de la concessió de 
Subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, és més restrictiva en 
alguns aspectes que les previsions recollides al Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, existint càrregues com el sistema de 
justificació de les subvencions atorgades. 
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Atès que al llarg del 2017, tot el teixit associatiu beneficiari de subvencions 
han mostrat el seu desacord en el fet que hagin de justificar el cost total del 
projecte amb independència de l’import que se’ls hi hagi atorgat. En aquest 
sentit, en diverses reunions que el Consistori ha mantingut amb el teixit 
associatiu, aquest ha exposat el perquè de la dificultat de justificar el 100% 
del cost del projecte. 

Atès que fruit d’aquestes converses, el regidor delegat de Participació 
Ciutadana ha emès providència adreçada a l’àrea de Servei i Atenció a les 
Persones, tot indicant s’iniciï el tràmit de modificació parcial de l’Ordenança 
general reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès, amb la indicació de presentar la proposta al ple extraordinari del 
mes de febrer.  

Atès que el servei de Participació Ciutadana considera que l’opció de portar a 
terme una modificació parcial dels aspectes que generen problemes en el 
moment de justificar els ajuts atorgats a les entitats i associacions, és la que 
ofereix més garanties de rapidesa i eficàcia amb un menor cost ja que 
s’aprofita un text existent. 

Atès que el servei de Participació Ciutadana té previst portar a terme una 
modificació més exhaustiva d’aquesta ordenança, prevista pel mes de 
setembre de 2018. Pel que fa a aquesta modificació més exhaustiva hi ha 
previst la creació d’una Comissió d’estudi, formada per personal de 
l’Ajuntament i del teixit associatiu, per redactar el nou text, tal i com estableix 
l’article 62 del ROAS. 

D’altra banda, i seguint amb l’obligatorietat de crear una comissió d’estudi per 
la modificació parcial de l’Ordenança, s’informa que en aquesta modificació no 
s’ha creat aquesta comissió, en tant, tal i com recullen diferents sentències del 
tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’eficàcia d’aquesta modificació no 
resta invalidada ja que el fet que l’aprovació s’elevi al Ple de la Corporació 
garanteix la participació dels diferents grups municipals en el procediment de 
modificació parcial de la norma.   

Atesa l’exposició de motius de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, recull que l’objecte de la subvenció és “(...) donar resposta amb 
mesures de recolzament financer, a demandes socials i econòmiques de 
persones  i entitats públiques o privades (...)” 

Atès que en l’actualitat, es considera necessari modificar els articles 20.3 I 
20.5; 26.5; 29.a) i d); i  31.c) i e) de l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de Subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Atès que les Corporacions municipals estan facultades per intervenir en 
l’activitat dels ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i 
reglaments, tal i com reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2a814be90f864726a92d644ed1a419f3001 Data document: 16/02/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 16/04/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 17/04/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2a814be90f864726a92d644ed1a419f3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

12

de Catalunya.  

Atès l’article 49 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 
178 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, regulen el procediment al 
qual es sotmetrà l’aprovació d’Ordenances: 

a) Aprovació inicial pel Ple;
b) Informació pública i audiència als interessats per un mínim de 30 dies 

hàbils per la presentació de reclamacions;
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins 

de termini i aprovació definitiva pel ple. 

Atès que l’article 70.2 del mateix text legal estableix que les ordenances 
hauran de ser publicades al BOPB. 

Atès que l’article 63 del ROAS estableix que l’aprovació inicial d’una ordenança 
s’ha de publicar a un dels mitjans de comunicació escrita diària. En aquest 
sentit hi ha sentències que no invaliden la tramitació de l’ordenança per la 
manca d’aquest anunci, sempre i que concorrin indici que els interessats no ha 
restat limitats en el seu dret d’informació pública per aquesta manca de 
publicació. En referència a aquesta publicació, cal informar que no es portarà a 
terme, en tant l’ordenança va adreçada a ajuts pel teixit associatiu de la Roca 
del Vallès i aquestes rebran una notificació informant-les de la modificació 
parcial de l’Ordenança general reguladora de la concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Atès que l’article 123.1.d) de l’esmentat text legal, atribueix al Ple la 
competència per aprovar les ordenances i reglaments municipals.

Atès que la potestat reglamentària es reconeix expressament a les 
Corporacions Locals en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local; en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS; en l’article 60.1 del 
ROAS s’estableix que la modificació de les ordenances s’efectua de conformitat 
amb el que disposa l’article 162.2 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, avui article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les 
Ordenances locals, atorgant al Ple facultat per a la seva aprovació inicial i 
establint-se un període d’informació pública i audiència als interessats per un 
termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, 
i en el mateix sentit es pronuncia l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i el 63 del ROAS. 

Vist l’informe del tècnic de participació ciutadana de data 5 de febrer de 2018.
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Vist l’informe d’intervenció de data 23 de gener de 2018.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 20.5; 26.5; 29.a) i 
d); i  31.c) i e) de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
Subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, segons la següent 
redacció:

- Es modifica es punt  5 de l’article 20, que quedarà redactat de la 
següent manera:

Article 20. Resolució i formalització de la Concessió 
5. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de 
l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 8, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que 
es disposa en els articles 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient en defensa dels seus drets i interessos.

- Es modifica el punt 5 de l’article 26, que quedarà redactat de la 
següent manera:

Article 26. Justificació de la subvenció
5. Amb caràcter general el beneficiari presentarà el compte justificatiu de la 
subvenció a partir del model d’imprès establert a l’efecte, al que acompanyarà 
els justificants corresponents, tal i com s’exposa a continuació. 
Amb els impresos normalitzats de justificació s’ha d’adjuntar.
 Respecte la realització del projecte o activitat:

a) Memòria detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitat 
conforme al projecte presentat, amb expressa menció dels resultats 
obtinguts i seguint el guió proporcionat al respecte. En cas de serveis, 
la memòria contindrà, en un apartat “annex” que s’entendrà només per 
aquesta finalitat, la relació nominal de persones usuàries del mateix. 
Aquesta informació serà custodiada per l’Ajuntament, d’acord amb la 
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta 
memòria de l’activitat contindrà un balanç econòmic de l’activitat 
subvencionada.
b) Exemplar del material de difusió i publicitat de l’activitat 
subvencionada. El seu incompliment podrà donar lloc a l’anul·lació i el 
reintegrament de la quantitat atorgada.

 Respecte la justificació econòmica de l’activitat:
a) Haurà der ser, com a mínim, per un import igual, o superior, a 

l’import atorgat per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
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s’haurà d’adequar als conceptes assenyalats al pressupost 
desglossat que s’hagi acompanyat a la sol·licitud. 

b) Declaració de les actuacions realitzades que han estat finançades 
amb la subvenció, i el seu cost total, amb el desglossament de cada 
una de les despeses en què han incorregut, juntament amb si 
escau: 

 Els originals de les factures i rebuts (o documents 
substitutius). Aquests hauran de complir els requeriments 
establerts en l’article 6 del Reglament RD 1619/2012, de 30 
de novembre (BOE 01.12.2012) pel qual es regulen les 
obligacions de facturació. En el cas que l’entitat desitgi 
retirar els originals, es farà constar “concepte subvencionat 
per l’Ajuntament de la Roca i data d’atorgament”, i se 
substituiran per fotocòpies compulsades dels originals 
invalidats.

 Factures simplificades les quals hauran de complir amb les 
obligacions de facturació exigides en la normativa legal 
vigent i hauran de contenir de forma expressa els conceptes 
als quals fan referència.

 Respecte a la justificació de les despeses de personal, els 
rebuts de nòmina hauran de reunir els requisits establerts a 
l’Ordre Ministerial 27/12/94.

 Els honoraris professionals que es justificaran amb les 
minutes corresponents, que hauran de contenir la retenció 
respecte de l’IRPF, així com la repercussió de l’IVA, si escau. 

 Només se subvencionaran despeses directes d’aliments si es 
consideren necessàries per a la realització d’alguna activitat 
vinculada al projecte i s’acrediti degudament la coincidència 
de l’àpat amb la data de l’activitat. No se subvencionaran 
begudes alcohòliques .

c) Qualsevol altra documentació que a requeriment de l’Ajuntament 
s’estimi oportuna per a la correcta fiscalització de la despesa, com 
els butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (RLC, 
RNT...) 

L’òrgan competent de l'Ajuntament, a l'hora de valorar la justificació 
presentada, prendrà en consideració l'acord de subvenció inicial, el 
programa presentat per l'entitat o persona en el moment d'efectuar la 
sol·licitud de subvenció i la congruència dels conceptes de despesa 
presentats com a justificació amb l'activitat de foment subvencionada.

- Es modifiquen els apartats a) i d) de l’article 29, que quedarà redactat 
de la següent manera:

Article 29. Causes del reintegrament
El beneficiari estarà obligat a procedir al reintegrament de les quantitats 
atorgades en els supòsits previstosen els articles 36 i 37 de la Llei General de 
Subvencions i, en especial, en els supòsits següents:
a) En casos de declaració de nul·litat de l’acord de concessió, en els casos 
previstos a l’article 36 de la Llei General de Subvencions i segons l’article 28 
d’aquesta Ordenança.
d) En cas d’incompliment de l’obligació de la justificació, al que fa referència 
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l’article 26 d’aquesta ordenança.
-   Es modifiquen els apartats c) i e) del punt 2 de l’article 31, que 

quedarà redactat de la següent manera:
Article 31. Procediment de reintegrament
2. Pel reintegrament de la subvenció es procedirà a la incoació d’un 

procediment, els tràmits dels quals seran els següents:
c) El termini per resoldre i notificar la resolució del reintegrament serà 
de dotze mesos des de la seva iniciació. Això no obstant, l’esmentat 
termini es podrà suspendre o ampliar-se d’acord amb el que estipula la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les 
Administracins Públiques.  
e) En tot el que no reguli el present article, serà d’aplicació el 
procediment administratiu general previst a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comu de les Administracins 
Públiques.  

SEGON.- Obrir un període d’informació pública pel termini de 30 dies hàbils 
per formular reclamacions, al·legacions i/o suggeriments, mitjançant 
publicació a l’E-Tauler, BOPB i web municipal. El termini començarà a comptar 
des de la data de publicació al BOPB. 

TERCER.- En el cas de no presentar-se reclamacions, al·legacions i/o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament 
sense necessitat d’acord plenari i es publicarà el seu articulat íntegre als 
efectes de la seva vigència. 

QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per 
al desplegament i execució dels presents acords.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El següent punt és el punt de l’aprovació de la modificació de l’ordenança 
general de subvencions. Té la paraula el regidor Xavier del Villar.

Sr. del Villar.- Gràcies, Sr. Alcalde. El que portem aprovació al plenari d’avui és unes 
modificacions que s’han fet, bé que pretenem fer a l’ordenança general reguladora de 
subvencions que, som bé saben es va aprovar el març de 2016, fruit d’una jornada 
participativa amb les entitats amb les quals vam poder participar per decidir de quina 
manera s’atorgaven aquests diners públics, aquestes subvencions, s’han anat fent 
aquesta ordenança durant l’any 2016-2017, però el que passa és que hem anat 
trobant amb el dia a dia, amb la pràctica d’aquesta ordenança hem anat trobant coses, 
doncs que s’havien de millorar i a més a més, en aquests darrers anys, s’ha produït 
modificacions normatives tan a nivell de país català com a nivell estatal i que, per tant, 
s’han hagut d’anar modificant lleis, aquestes regulacions que hi havia en aquesta 
ordenança. Simplement és actualitzar-la i modificar aquells temes que amb les entitats 
hem anat treballant, hem anat acordant que s’havien de millorar i el dia a dia així ens 
ho ha permès. Simplement és modificar l’article 20, 26, 29 i el 31. A partir d’ara 
s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies hàbils per poder formular 
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reclamacions i al·legacions i en el cas de no presentar-se, doncs es considerarà 
aprovada.

Sr. Alcalde.-Gràcies. Algun comentari? Cap comentari, doncs passem a aprovació.
Sí, aprovat per 13 vots favorables i 3 abstencions 

Votacions: 

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

Sr. Alcalde.- Aquest és el darrer punt de l’ordre del dia, quan són les 20 hores i 12 
minuts donem per acabat aquest Ple i recordar-vos que aquest dissabte hi ha la nit de 
l’esport al centre cultural. Em sembla que els van avisar, als regidors, que tenien a la 
seva disposició una entrada per poder assistir-hi si la volen recollir doncs ens ho diuen 
si és que no els l’han entregat ja, i diumenge hi ha la festa dels tres tombs.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les              
20 hores i 12 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Albert Gil i Gutiérrez Antoni Peralta Garcerá
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