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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 8 d'abril de 2009.
2009. NÚMERO 2009/11.
2009/11.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Tinents d’alcalde:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Albert Gil i Gutiérrez,
Sr. Manuel Álvarez Herrera,
Sr. Jordi Fortí i Gurgui

A la Roca del Vallès, el dia 8 d'abril de 2009, essent les 09:10 hores es reuneixen
a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,
Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, i el Sr. Jordi Fortí Gurgui,
assistits per mi el secretari acctal. Sr. Robert Roca i Pares.
Havent excusat la seva absència el Sr. Gabriel Parra i Carrasco.
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre
del dia.
Ordre del Dia:
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1.- Aprovació actes dies 26 i 31 de març de 2009
2.- Ratificació Resolució d'Alcaldia referent al conveni de col·laboració de
l'Ajuntament de La Roca del Vallès en el Pla de Vigilància Complementaria
d'Incendis forestal de l'any 2009.
3.- Adjudicació definitiva del contracte per a la gestió del servei públic dels
centres d'atenció a la gent gran de l'Ajuntament de La Roca del Vallès
4.- Adjudicació definitiva del contracte per a la gestió del servei públic d'atenció
domiciliària en el marc dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de
La Roca del Vallès
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
5.- Relació de factures exercici 2008 per aprovar per Junta de Govern.
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6.- Donar compte de la relació de factures d'import 351.437,76 euros,
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm. 297.
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
7.- Aprovació de la sol.licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona dins
de la convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat del 2009
8.- Aprovació del conveni per a la constitució
desenvolupament local i l'ocupació al Vallès Oriental

de

l'acord

per

al

ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació actes dies 26 i 31 de març de 2009
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local els
esborranys de les actes de les sessions de data 26 i 31 de març de 2009, les
quals va estar adjuntades a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap
dels membres sol·liciti cap rectificació, l’acta resten aprovades per unanimitat
de tots els assistents.
2. Ratificació Resolució d'Alcaldia referent al conveni
conveni de col·laboració
col laboració de
l'Ajuntament de La Roca del Vallès en el Pla de Vigilància
Complementaria d'Incendis forestal de l'any 2009.
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 la resolució d’alcaldia núm. 362/09de data 2 d’abril de 2009 , per la qual s’aprova
el conveni de col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en el Pla de Vigilància
d’incendis forestals de l’any 2009.
Atès que l’aprovació dels convenis entre administracions és una atribució de la Junta de
Govern, es proposa a la Junta de Govern Local:
Primer i únic.- Ratificar la resolució número 362/09/09, la qual, textualment, diu:
“Atès que en data de 26 de març de 2009, i amb el registre d’entrada número 2516,
ha tingut entrada a les dependències d’aquesta corporació un comunicat segons el
qual l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona donava trasllat d’una còpia
del conveni que formalitzarà la col·laboració de l’ajuntament de la Roca del Vallès en el
Pla de vigilància complementària d’incendis forestals de l’any 2009.
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Atès que segons aquest conveni, l’ajuntament de la Roca del Vallès es compromet a
finançar les despeses generades pel consum de combustible al llarg de la campanya,
destinant a l’efecte la quantitat de 460 Euros.
Vist el que disposa l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que “la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 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, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els
consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
Atès el que disposar l’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals 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.”
Vistos els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa
aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció
dels convenis.
D’acord amb el que s’ha exposat, disposo:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en
el Pla de vigilància complementària d’incendis forestals de l’any 2009.
SEGON.SEGON.- Aprovar la despesa de 460 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 223
12 226 08 de Prevenció d’incendis forestals.
TERCER.TERCER.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.
QUART.QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
CINQUÈ.CINQUÈ.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a Dret
sigui possible per a l’execució del present acord i per a la signatura de quants
documents se’n derivin.
SISÈ.SISÈ.- Sotmetre aquest acord a la ratificació de la Junta de Govern en la primera sessió
que se celebri.”

3. Adjudicació definitiva del contracte per a la gestió del servei públic dels
Roca
oca del Vallès
centres d'atenció a la gent gran de l'Ajuntament de La R
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 la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de novembre de 2008, va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta més
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei públic dels centres
d’atenció a la gent gran del municipi de la Roca del Vallès; els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i va convocar la seva licitació.
L’anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.
290, en data 3 de desembre de 2008; al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5277, en data 12 de desembre de 2008; a la pàgina web municipal i al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten a l’expedient.
Vist que, un cop efectuada proposta d’adjudicació per part de la Mesa de contractació
en data 19 de febrer de 2009, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 26
de febrer de 2009, va declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
per a la gestió del servei públic dels centres d’atenció a la gent gran de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès a l’empresa GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL.
L’adjudicació provisional li va ser notificada als candidats i es publicà al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en el núm. 67, de data 19 de març de 2009, a la pàgina
web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Així mateix, l’adjudicació provisional es notificà a l’empresa adjudicatària, requerint-la
perquè, en el termini dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de
l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, presentés la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu
de la seva aptitud per a contractar, i constituís la garantia definitiva.
En data 26 de març de 2009 l’adjudicatari provisional constituí garantia definitiva per
import de 10.514,00 euros i presentà els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS:
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Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la gestió del
servei públic dels centres d’atenció a la gent gran de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
a l’empresa GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL, aprovada per acord de la Junta de
Govern Local de data 26 de febrer de 2009, i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 67 de data 19 de març de 2009.
Segon.Segon.- Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris
i autoritzar, si escau, la devolució de les garanties provisionals que han prestat.
Tercer.Tercer.- Notificar a GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL aquest acord i citar al seu
legal representant per a la signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès el
dia que s’especifiqui.
Quart.Quart.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte per a la gestió del servei públic
dels centres d’atenció a la gent gran de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Sisè.Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals
que correspongui, als efectes escaients.

4. Adjudicació definitiva del contracte per a la gestió del servei públic
d'atenció domiciliària en el marc dels serveis socials d'atenció primària de
l'Ajuntament de La Roca del Vallès
Vallès
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de novembre de 2008, va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta més
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei públic d’atenció
domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès”; els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i va convocar la seva licitació.
L’anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.
290, en data 3 de desembre de 2008; al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5277, en data 12 de desembre de 2008; a la pàgina web municipal i al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten a l’expedient.
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Vist que, un cop efectuada proposta d’adjudicació per part de la Mesa de contractació
en data 19 de febrer de 2009, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 26
de febrer de 2009, va declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
per a la gestió del servei públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials
d’atenció primària de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a l’empresa GRUPO B.B.
SERVICIOS DIVERSOS, SL, amb CIF núm. B-61085841 per l’import de: hora d’atenció
personal domiciliària: 16,96 €, IVA inclòs, hora de neteja de la llar: 13,33 €, IVA inclòs i
àpat a domicili: 7,92 €, IVA inclòs
L’adjudicació provisional li va ser notificada als candidats i es publicà al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona en el núm. 67, de data 19 de març de 2009, a la pàgina
web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Així mateix, l’adjudicació provisional es notificà a l’empresa adjudicatària, requerint-la
perquè, en el termini dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de
l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, presentés la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu
de la seva aptitud per a contractar, i constituís la garantia definitiva.
En data 26 de març de 2009 l’adjudicatari provisional constituí garantia definitiva per
import de 10.781,07 euros i presentà els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.4 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic.
Vist que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència
per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de
clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, correspon a la Junta de Govern
Local.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la gestió del
servei públic d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció primària de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès a l’empresa GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL,
aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2009, i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 67 de data 19 de
març de 2009.
Segon.Segon.- Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris
i autoritzar, si escau, la devolució de les garanties provisionals que han prestat.
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Tercer.Tercer.- Notificar a GRUPO B.B. SERVICIOS DIVERSOS, SL aquest acord i citar al seu
legal representant per a la signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès el
dia que s’especifiqui.
Quart.Quart.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte per a la gestió del servei públic
d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina web
municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Cinquè.Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Sisè.Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals
que correspongui, als efectes escaients.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
5. Relació de factures exercici 2008 per aprovar per Junta de Govern.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Com a conseqüència del canvi d’anualitat del 2008 al 2009 a l’àrea econòmica hi han
factures que corresponen a despeses derivades de la gestió ordinària de l’Ajuntament
què malgrat haver-se produït a l’any anterior s’han facturat a l’Ajuntament aquest any.
De conformitat amb l’article 18.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per al 2008
prorrogat quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la
realització efectiva d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el
compromís d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació pressupostària, la seva
aprovació correspon al Ple.
No obstant quan la despesa originada en exercicis anteriors pugui ser aplicada a crèdits
del Pressupost vigent, serà competent per a la seva aprovació és competència de la
Junta de Govern.
.
Vista la relació comptables de factures 6/2009 per import de 5.020,06euros
Vista la conformitat del les diferents àrees per imputar les despeses al vigent pressupost
prorrogat del 2008.
Es per tot això que es proposa a la Comissió de Govern l’adopció dels següents
ACORDS :
PRIMER.PRIMER.- Aprovar l’esmentada relació l’import total de la qual ascendeix a 5.020,06
euros.
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SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

6. Donar compte de la relació de factures d'import 351.437,76 euros,
aprovada per Resolució Alcaldia amb el
el núm. 297.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 297/09 per la que s’aprova la relació de factures
número F2009/02 per import 351.437,76 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu:

“ATÈS que de conformitat amb l’article 21.ñ de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Regim local correspon a l’Alcalde les contractacions i concessions de tota
classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris, ni en
qualsevol cas, els 6 milions d’ euros.
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 16 de les Bases d’execució del Pressupost per a
l’any 2008 prorrogat correspon a l’Alcalde autoritzar ,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 18.2 de les bases d’execució del Pressupost per a l’any 2008 prorrogat
preveu que el reconeixement d’obligacions diferents a les esmentades en el punt 18.1
és competència e l’Alcalde ,sempre que siguin conseqüència de compromisos de
despeses legalment adquirits , sense perjudici de les delegacions en la Junta de Govern.
VISTA les relacions de factures presentades amb el núm. F/2009/2.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Aprovar la relació de factures per import de 351.437,76 euros.
euros
SEGON.
SEGON.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
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7. Aprovació de la sol·licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona
dins de la convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat del
2009
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 26 de febrer del
2009 que aprova les Bases i el catàleg d’activitats 2008 del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat i s’obre la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts.
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès desenvolupa serveis a les diferents Àrees
Municipals que s’ajusten a la tipologia d’activitats subvencionables a la convocatòria.
Atès que l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’administració
local i 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 (...)
Es per tot això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els següents ajuts econòmics:

PROGRAMA
DIPUTACIÓ

PROGRAMA
AJUNTAMENT
APLICACIÓ

SOL..LICITU
D
SUBVENCIÓ
2009

Prevenció de
drogodependèn
cies

Ajuts a plans i
programes
municipals de
prevenció de
drogodependèn
cies

Programa de
prevenció de
drogodependèn
cies

10.000 €

BENESTAR
SOCIAL

Serveis socials
d’atenció
domiciliària

Ajuts per a
projectes de
foment de
l’autonomia
personal

Projectes
d’autonomia
personal

40.000 €

BENESTAR
SOCIAL

Suport a la
planificació, la
gestió de la
informació i
millora de la

Ajuts a serveis i
activitats de
benestar

Ajuts Serveis
Socials

12.000 €

ÀMBIT
DIPUTACIÓ

BENESTAR
SOCIAL

LÍNIA DE
SUPORT
DIPUTACIÓ
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qualitat

Suport a pares i
mares

Suport als espais
familiars de
petita infància

Juguem plegats

6.000 €

Dinamització
comercial d’un
centre comercial
urbà (CCU)

Ajuts per
implantar les
mesures de
dinamització
comercial
(MDC)

Potenciació del
model comercial
associatiu de la
Roca

15.000 €

COMERÇ

Modernització i
optimització de
mercats de
venda no
sedentària

Ajuts per a
l’execució
d’accions de
modernització
de mercats de
venda no
sedentària

Campanya de
senyalització i
identificació
comercial de
mercats de
venda no
sedentària

6.000 €

COMERÇ

Modernització i
optimització de
mercats de
venda no
sedentària

Ajuts per a la
dinamització de
mercats de
venda no
sedentària

Creació de dos
nous mercats no
sedentaris i
millora del
mercat de la
Torreta

6.000 €

CULTURA

Suport al
desenvolupame
nt cultural local

Ajuts per a
actuacions de
desenvolupame
nt cultural local
per a municipis
de menys de
20.000
habitants

Desenvolupame
nt cultural de la
Roca del Vallès

55.000 €

CULTURA

Suport a les
polítiques locals
de difusió
artística

Ajuts per a arts
visuals

Marc 2009 –
Mostra d’Art la
Roca

8.500 €

CULTURA

Suport a les
polítiques locals
de difusió

Ajuts per a
difusió d’arts
escèniques i

Cicle
Filharmonia
2009

20.000 €

BENESTAR
SOCIAL

COMERÇ
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artística

música

DESENVOLUPADESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Suport a la
concertació
territorial

Ajuts
especialitzats
per a la inserció
laboral

Intermediació
laboral

9.000 €

DESENVOLUPADESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Suport a la
concertació
territorial

Ajuts per a la
Xarxa de Serveis
Locals
d’Ocupació

Espai de recerca
de feina
TREBALLA.ROC

6.000 €

Suport a les
polítiques de
mercat de
treball

Ajuts a altres
activitats per fer
front a la
situació
conjuntural del
mercat de
treball

Ampliació Servei
Local
d’Ocupació

10.000 €

Acompanyamen
t a l’escolaritat

Ajuts per a la
realització de
programes
educatius més
enllà de l’horari
lectiu

Pati obert, espai
inclusiu

6.500 €

Educació
permanent

Ajuts per a les
escoles
municipals de
música i
d’ensenyaments
artístics

Consolidació
escola de
música

35.000 €

Programa
d’educació
permanent

Ajuts per a les
escoles
municipals de
persones adultes
i altres centres i
activitats de
formació
permanent

Formació
permanent

6.000 €

DESENVOLUPADESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ
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ESPORTS

ESPORTS

ESPORTS

Esdeveniments i
activitats
esportives

Ajuts per a
l’adquisició de
material
esportiu

Esdeveniments i
activitats
esportives

Ajuts per a
l’organització
d’esdeveniment
s esportius de
caràcter puntual
i de participació
oberta o
restringida

Esdeveniments i
activitats
esportives

Ajuts per a
l’organització de
la Festa de
l’Esport

Adquisició de
material
esportiu

12.000 €

3r Cros
Comarcal
Escolar de la
Roca del Vallès

2.000 €

14a Marxa de la
Creu de la
Torreta

2.000 €

Rocaventura

3.000 €

Festa de l’Esport
de 6 i 7 de juny
de 2009

3.500 €

Programes
esportius
adreçats a
diferents
col.lectius

Gimnàstica de
Ajuts per al
manteniment i
desenvolupame
ioga
per a adults
nt de programes
esportius
adreçats al
Programa PAFES
col.lectiu de
d’esport i salut
persones adultes

ESPORTS

Programes
esportius
adreçats a
diferents
col.lectius

Ajuts per al
desenvolupame
nt de programes
esportius
adreçats als
joves

Patis oberts

20.000 €

IGUALTAT I
CIUTADANIA

Suport a les
polítiques locals
d’igualtat

Ajuts per a les
polítiques locals
d’igualtat de
dones i homes

Programa
d’actuació
municipal d’I.G.

8.000 €

Suport a les
polítiques locals
de joventut

Ajuts per al
desenvolupame
nt de plans
locals de
joventut o
programa

Espais joves

10.000 €

ESPORTS

IGUALTAT I
CIUTADANIA

8.000 €

2.000 €

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
genisci@laroca.cat
www.laroca.cat

d’activitats

IGUALTAT I
CIUTADANIA

Suport a les
polítiques locals
de joventut

Ajuts per al
programa de
punts
d’informació i
dinamització
juvenil als
centres
d’educació
secundària
(PIDCES)

IGUALTAT I
CIUTADANIA

Suport a les
polítiques locals
de participació
ciutadana i drets
humans

Ajuts per a
l’elaboració, el
desenvolupame
nt i/o la revisió
de processos de
participació
ciutadana

Creació Consells
de Poble

10.000 €

IGUALTAT I
CIUTADANIA

Suport a les
polítiques locals
de participació
ciutadana i drets
humans

Ajuts per al
foment, la
divulgació i la
promoció de la
participació
ciutadana i el
teixit associatiu

Programa de
processos
participatius
ciutadans

7.000 €

MEDI AMBIENT

Educació,
formació i
divulgació
ambiental

Ajuts per
activitats de
sensibilització i
divulgació
ambiental

Programa
educatiu
mediambiental

5.000 €

Suport a les
Ajuts per a
polítiques
locals
RELACIONS
accions puntuals
INTERNACIONA de cooperació al
de
desenvolupame
LS
sensibilització
nt

Setmana de la
Solidaritat

2.000 €

Ajuts per a
activitats
relacionades
amb els animals
de companyia

Campanya
xipatge gossos

10.000 €

SALUT PÚBLICA
I CONSUM

Animals de
companyia i aus
urbanes

Punts
d’informació
juvenil

15.000 €
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(gossos i gats) i
aus urbanes

SALUT PÚBLICA
I CONSUM

Promoció de la
salut

Ajuts per al
desenvolupame
nt de programes
i activitats de
promoció de la
salut

SALUT PÚBLICA
I CONSUM

Sanitat
ambiental

Ajuts per a la
prevenció de la
legionel.losi

Prevenció
legionel.losi

5.000 €

SALUT PÚBLICA
I CONSUM

Sanitat
ambiental

Ajuts per al
control de
plagues urbanes

Programa de
control de
plagues urbanes

4.546,01

SALUT PÚBLICA
I CONSUM

Seguretat
alimentària

Ajuts per al
desenvolupame
nt de programes
de seguretat
alimentària

Vigilància i
control
establiments
alimentació

3.000 €

SALUT PÚBLICA
I CONSUM

Serveis
municipals de
consum

Ajuts per a la
creació de
serveis
municipals de
consum

Oficines
municipals de
consum

13.000 €

Suport a les
polítiques locals
de turisme

Ajuts per al
desenvolupame
nt i la promoció
turística del
territori

Ruta
prehistòrica

15.000 €

TURISME

Programa de
foment de la
salut

12.000 €

SEGON.SEGON Trametre aquest acord a L’Àrea de Govern Local de la Diputació de
Barcelona.
TERCER.TERCER.- Realitzar la sol·licitud individualitzada d’ajut econòmic a cadascuna de les
Àrees de la Diputació de Barcelona
QUART.QUART Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible per a la
signatura dels documents que es derivin d’aquest acord.
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8. Aprovació del conveni per a la constitució de l'acord per al
desenvolupament local i l'ocupació al Vallès Oriental
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 la Unió Europea va aprovar el projecte anomenat “Estratègia Catalana per a
l’Ocupació (ECO), presentat per la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions
provincials catalanes. Aquest projecte estableix una estratègia d’ocupació per al
conjunt del territori català que es basa en l’acció dels ens locals, duent a terme un
sistema de plans locals per a l’ocupació en tot el territori tenint en compte les
l’lògiques dels mercats de treball locals.
Vista la necessitat de treballar amb consens els temes d’ocupació en el territori del
Vallès Oriental, és voluntat dels municipis integrats dins el Pacte Territorial d’Ocupació
del Vallès Oriental i, per tant, de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de fer formalització
d’un conveni, per tal de disposar d’un instrument de planificació global de les
polítiques de promoció econòmica local, en tant que són les administracions més
properes al ciutadà.

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 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 d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
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Primer.Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni per a la constitució de l’acord
per al desenvolupament local i l’ocupació al Vallès Oriental”entre el Consell Comarcal
del Vallès Oriental i l’Ajuntament.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Tercer.Tercer.- Facultar a l’alcalde-president de la corporació tan àmpliament com a dret sigui
possible per a l’execució d’aquest acord.
Quart.Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
09:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

El secretari
Acctal.

Vist i plau
L’alcalde

