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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 23 de setembre de 2010.
2010. NÚMERO 2010/24.
2010/24.

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
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata

A la Roca del Vallès, el dia 23 de setembre de 2010, essent les 17:40 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, el Sr. Jordi Fortí
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata, i el regidor Sr. Santiago Raimi i
Fortuny en la seva condició de regidor convidat expressament per a aquest
acte, assistits per mi el Secretari acctal, Robert Roca i Parés.
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 acta dia 9 de setembre de 2010.
2.- Adjudicació provisional del contracte d'obres per a l'execució de les obres
del carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet
3.- Adjudicació provisional del contracte d'obres per a l'execució de l'Escola
Bressol de La Torreta
4.- Adjudicació provisional del contracte d'obres de reforma i ampliació del
centre cívic i nau polivalent de santa Agnès de Malanyanes
5.- Adjudicació definitiva del contracte Projecte d'Urbanització del carrer major i
d'un tram del carrer Església
6.- Adjudicació definitiva del contracte de l'execució obres d'ampliació i reforma
de la Sala de Plens de l'Ajuntament i Noves Dependències de la Policia Local.
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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
7.- Donar compte de la relació de factures per import de 165.072,82 €,
aprovada per Resolució Alcaldia amb el núm 1105/2010
8.- Aprovació certificació número 2 de l'empresa AGLOMERATS GIRONA, SA de
les obres del Projecte de millora de l'accessibilitat i peatonalització del centre
urbà de Santa Agnès de Malanyanes, finançades pel FEOSL.
9.- Refinançament crèdit Pla d'equipaments culturals 2005-2007 amb l'ICF per
a la 2a fase Centre Cultural.
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10.- Modificació exp executiu Obres 61/06 a nom de Vallès Patrimonial
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
11.- Acceptar la renúncia de 365,32 €, per menor justificació, dels ajuts de
menjador del Programa complementari de suficiència alimentària en el període
0-3 a l'Escola Bressol municipal de l'any 2009, atorgats per la Diputació de
Barcelona el 30/04/09.
12.- Ratificació de la Resolucions d'Alcaldia de 17 i 23 d'agost de 2010 que
aproven l'atorgament subvencions per a activitats esportives per a l'any 2010
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

1. Aprovació acta dia 9 de setembre de 2010.

Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 9 de setembre de 2010, 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. Adjudicació provisional del contracte d'obres per a l'execució de les
obres del carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins al carrer Lluís
Millet
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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Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en
sessió realitzada el 22 de juliol de 2010 va acordar iniciar l’expedient de
contractació de l’execució de les obres definides en el “Projecte d’execució
de les obres del carrer Sant Sadurní des del carrer Indústria fins al carrer Lluís
Millet” per procediment obert i tramitació urgent, acordant així mateix que es
redactessin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que havien de regir la contractació.
Vist que l’anunci de licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 5 d’agost i en el perfil del contractant en data 2 d’agost
2010.
Atès que es va detectar un error material en la licitació d’aquest contracte, pel
que fa al termini de presentació de proposicions, i es va procedir a la seva
esmena, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data 20
d’agost i en el perfil del contractant en data 13 d’agost de 2010.
Vist que es va celebrar la Mesa de Contractació per a la qualificació de la
documentació administrativa, havent estat admeses 7 empreses segons
consta en l’acta estesa en data 6/09/10.
Vist que es va celebrar la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre 2 en
data 8/09/10, i que en la mateixa data s’emet un informe per part del Tècnic
Municipal valorant la puntuació de la documentació aportada.
Vist que en data 14 de setembre de 2010 es va reunir la Mesa de Contractació
per procedir a l’obertura del sobre núm. 3 i efectuar proposta d’adjudicació a
l’òrgan de contractació, amb el resultat següent:
“En conseqüència, la Mesa de contractació, per majoria, acorda proposar a
l’òrgan de contractació competent que efectuï adjudicació provisional del
contracte per a l’execució de les obres del projecte d’urbanització del Carrer
Sant Sadurní des del Carrer Indústria fins al Carrer Lluís Millet a favor de
l’empresa SERXAR, SA, amb CIF núm. A-59161158 per l’import de 237.215 euros
més IVA.

Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient
administratiu i de conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional
segona i l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist allò que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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Vist 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, atès que
l’import de la contractació supera la quantitat de 60.101,21 euros i no supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de
6.101.121.04 euros.
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
per a l’execució de les obres definides en el “Projecte d’urbanització del Carrer
Sant Sadurní des del Carrer Indústria fins al Carrer Lluís Millet”, a l’empresa
SERXAR, SA amb CIF núm. A-59161158, per un import de 237.215 euros més IVA.

SEGON.- Disposar a favor de SERXAR SA la quantia corresponent a l’import
d’adjudicació per a l’anualitat 2010 a càrrec de la partida pressupostària 02
155 60900 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat.
Per als exercicis posteriors, en el seu cas, s’haurà de comprometre crèdit
adequat i suficient a les partides corresponents del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de
licitadors, a la Intervenció municipal, a l’Àrea municipal corresponent i
publicar-la en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes
previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- Requerir a l’adjudicatari provisional, perquè dins dels deu (10) dies
hàbils següents als de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el
perfil del contractant, constitueixi a favor de l’Ajuntament la garantia
definitiva per import de 11.860,75 euros, així com perquè presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i la resta de
documentació establerta als plecs, si s’escau.

3. Adjudicació provisional del contracte d'obres per a l'execució de l'Escola
Bressol de La Torreta
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
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Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en
sessió realitzada el 22 de juliol de 2010 va acordar iniciar l’expedient de
contractació de l’execució de les obres definides en el “Projecte d’execució
de les obres de l’escola bressol de la Torreta” per procediment obert i
tramitació urgent, acordant així mateix que es redactessin els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que havien de
regir la contractació.
Vist que l’anunci de licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 5 d’agost i en el perfil del contractant en data 2 d’agost
2010.
Atès que es van detectar dos errors materials en la licitació d’aquest
contracte, pel que fa a la classificació exigible del contractista, i es va
procedir a l’esmena dels mateixos, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de data 12 d’agost de 2010 i en el perfil del contractant en
data 6 d’agost de 2010 i en el Butlletí Oficial de la Província de data 24 d’agost
de 2010 i en el perfil del contractant en data 17 d’agost de 2010.
Vist que es va celebrar la Mesa de Contractació per a la qualificació de la
documentació administrativa, havent estat admeses 13 empreses segons
consta en l’acta estesa en data 7/09/10.
Vist que es va celebrar la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre 2 en
data 14/09/10, i que en la mateixa data s’emet un informe per part del Tècnic
Municipal valorant la puntuació de la documentació aportada.
Vist que en data 17 de setembre de 2010 es va reunir la Mesa de Contractació
per procedir a l’obertura del sobre núm. 3 i efectuar proposta d’adjudicació a
l’òrgan de contractació, amb el resultat següent:
“En conseqüència, la Mesa de contractació, per majoria, acorda proposar a
l’òrgan de contractació competent que efectuï adjudicació provisional del
contracte per a l’execució de les obres del projecte de l’escola bressol de la
Torreta a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, amb CIF núm. A08708521, per l’import de 582.383,48 euros més IVA.
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient
administratiu i de conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional
segona i l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist allò que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist 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
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ajuntament, mitjançant resolució núm. 836, de 6 de juliol de 2007, atès que
l’import de la contractació supera la quantitat de 60.101,21 euros i no supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de
6.101.121.04 euros.
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
per a l’execució de les obres definides en el “Projecte de l’escola bressol de la
Torreta a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA”, amb CIF núm. A08708521, per l’import de 582.383,48 euros més IVA.

SEGON.- Disposar a favor de CONSTRUCCIONES SOLIUS SA la quantia
corresponent a l’import d’adjudicació per a l’anualitat 2010 a càrrec de les
partida pressupostària 08 321 622 00 del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat.
Per als exercicis posteriors, en el seu cas, s’haurà de comprometre crèdit
adequat i suficient a les partides corresponents del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de
licitadors, a la Intervenció municipal, a l’Àrea municipal corresponent i
publicar-la en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes
previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- Requerir a l’adjudicatari provisional, perquè dins dels deu (10) dies
hàbils següents als de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el
perfil del contractant, constitueixi a favor de l’Ajuntament la garantia
definitiva per import de 29.119,17euros, així com perquè presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i la resta de
documentació establerta als plecs, si s’escau.

4. Adjudicació provisional
provisional del contracte d'obres de reforma i ampliació del
centre cívic i nau polivalent de santa Agnès de Malanyanes
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en
sessió realitzada el 22 de juliol de 2010 va acordar iniciar l’expedient de
contractació de l’execució de les obres definides en el “Projecte de reforma i
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ampliació del centre cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes”
per procediment obert i tramitació urgent, acordant així mateix que es
redactessin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que havien de regir la contractació.
Vist que l’anunci de licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 5 d’agost i en el perfil del contractant en data 2 d’agost
2010.
Atès que es va detectar un error material en la licitació d’aquest contracte, pel
que fa a la classificació exigible del contractista, es va procedir a l’esmena
del mateix, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data
13 d’agost de 2010 i en el perfil del contractant en data 6 d’agost de 2010.
Atès que en data 6 d’agost de 2010, amb RGE 6055 la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres Catalunya, presenta un escrit d’al.legacions en el qual
sol.licita la modificació de la classificació exigida en aquest procediment.
Vista la resolució d’alcaldia registrada amb número 1024/10 de data 13
d’agost, que acorda estimar la impugnació presentada per la Cambra Oficial
de Constractistes d’Obres de Catalunya.
Atès que en data de 24 d’agost de 2010, es publica en el Butlletí Oficial de
Barcelona la modificació dels plecs de clàusules administratives amb la
introducció de les esmenes de la classificació exigida, així com en el Perfil del
Contractant en data 18 d’agost de 2010.
Vist que es va celebrar la Mesa de Contractació per a la qualificació de la
documentació administrativa, havent estat admeses 7 empreses segons
consta en l’acta estesa en data 7/09/10.
Vist que es va celebrar la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre 2 en
data 14/09/10, i que en la mateixa data s’emet un informe per part del Tècnic
Municipal valorant la puntuació de la documentació aportada.
Vist que en data 17 de setembre de 2010 es va reunir la Mesa de Contractació
per procedir a l’obertura del sobre núm. 3 i efectuar proposta d’adjudicació a
l’òrgan de contractació, amb el resultat següent:
“En conseqüència, la Mesa de contractació, per majoria, acorda proposar a
l’òrgan de contractació competent que efectuï adjudicació provisional del
contracte per a l’execució de les obres del “Projecte de reforma i ampliació
del centre cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes” a favor de
l’empresa PROMO CONSTRUCCIONES FRANCISCO GABRIEL, SL, amb CIF núm. B63046825 , per l’import de 330.000 euros més IVA.
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient
administratiu i de conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional
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segona i l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist allò que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist 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, atès que
l’import de la contractació supera la quantitat de 60.101,21 euros i no supera el
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de
6.101.121.04 euros.
Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte
per a l’execució de les obres definides en el “Projecte de reforma i ampliació
del centre cívic i nau polivalent de Santa Agnès de Malanyanes” a favor de
l’empresa PROMO CONSTRUCCIONES FRANCISCO GABRIEL, SL, amb CIF núm. B63046825 , per l’import de 330.000 euros més IVA.

SEGON.- Disposar a favor de PROMO CONSTRUCCIONES FRANCISCO GABRIEL
la quantia corresponent a l’import d’adjudicació per a l’anualitat 2010 a
càrrec de les partida pressupostària 05 330 63200 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat.
Per als exercicis posteriors, en el seu cas, s’haurà de comprometre crèdit
adequat i suficient a les partides corresponents del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de
licitadors, a la Intervenció municipal, a l’Àrea municipal corresponent i
publicar-la en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes
previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- Requerir a l’adjudicatari provisional, perquè dins dels deu (10) dies
hàbils següents als de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el
perfil del contractant, constitueixi a favor de l’Ajuntament la garantia
definitiva per import de 16500 euros, així com perquè presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i la resta de documentació establerta als
plecs, si s’escau.

Abans de debatre i examinar el següent punt de l’ordre del dia, el regidor Sr. Manuel
Alvarez Herrera i la regidora Montserrat Ametller Viñamata, s’absenten de la sessió.

8

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

5. Adjudicació definitiva del contracte Projecte d'Urbanització del carrer
major i d'un tram del carrer Església
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, s’aprova per tres vots favorables.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de
2010, va aprovar l’expedient de contractació de l’execució de les obres
definides en el “Projecte d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer
Església”, per procediment obert i tramitació urgent, acordant així mateix que
es redactessin els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que havien de regir la contractació.
Vist que, un cop tramitat l’expedient corresponent, la Junta de Govern Local,
en sessió de data 2 de setembre de 2010, va declarar vàlida la licitació i es va
adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres definides
en el “Projecte d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer Església” a
l’empresa AMSA amb CIF núm. A17000993 per un import de 473.000 eurors de
pressupost base, més 85.140 euros corresponent a l’impost del valor afegit
(Total; 558.140 euros); el qual s’executarà d’acord amb el contingut del plec
de clàusules administratives particulars i l’oferta efectuada per l’esmentat
professional, en tant no contradiguin els expressats plecs.
Atès que l’acord d’adjudicació provisional es va publicar en el Perfil del
contractant municipal en data 3/09/10 i que l’adjudicació provisional es va
notificar als licitadors i a l’adjudicatari provisional.
Vist que l’adjudicatari provisional va constituir la garantia definitiva per import
de 23.650 euros, mitjançant aval bancari.
Vist que, un cop examinada la documentació que l’acompanya, de
conformitat amb l’establert a l’article 135.4 i a la Disposició addicional segona
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
Atès 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; i que d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol
de 2007, i amb la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, 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.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a
l’execució de les obres definides en el “Projecte d’urbanització del carrer Major
i un tram del carrer Església”, aprovada per la Junta de Govern Local de data
2 de setembre de 2010 i publicada en el perfil de contractant municipal en
data 3 de setembre de 2010.
Segon.- Notificar aquest acord als licitadors i a l’adjudicatari i citar-lo per a la
signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès en el termini dels
deu (10) dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació d’aquesta
resolució.
Tercer.- Publicar l’adjudicació definitiva en el Perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb l’establert a l’article 308.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal i al Servei
municipal que correspongui, als efectes oportuns.

Es reincorporen a la sessió el regidor Sr. Manuel Alvarez Herrera i la regidora
Montserrat Ametller Viñamata.
6. Adjudicació definitiva del contracte de l'execució obres d'ampliació i
reforma de la Sala de Plens de
de l'Ajuntament i Noves Dependències de la
Policia Local.
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de
2010, va aprovar l’expedient de contractació de l’execució de les obres
definides en el “Projecte d’ampliació de la sala de plens de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i del projecte de les noves dependències de la policia de la
plaça de l’Ajuntament”, per procediment obert i tramitació urgent, acordant
així mateix que es redactessin els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que havien de regir la contractació.
Vist que, un cop tramitat l’expedient corresponent, la Junta de Govern Local,
en sessió de data 2 de setembre de 2010, va declarar vàlida la licitació i es va
adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres definides
en el “Projecte d’ampliació de la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès i del projecte de les noves dependències de la policia de la plaça de
l’Ajuntament” a l’empresa EDIFICACIONS BARÓ, SL amb CIF núm. B08639700
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per un import de 576.617.33 euros de pressupost base, més 103.791,12 euros
corresponent a l’impost del valor afegit (Total: 680.408,45); el qual s’executarà
d’acord amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars i
l’oferta efectuada per l’esmentat professional, en tant no contradiguin els
expressats plecs.
Atès que l’acord d’adjudicació es va publicar en el Perfil del contractant
municipal en data 3/09/10 i que l’adjudicació provisional es va notificar als
licitadors i a l’adjudicatari provisional.
Vist que l’adjudicatari provisional va constituir la garantia definitiva per import
de 28.830,87 euros, mitjançant aval bancari.
Vist que, un cop examinada la documentació que l’acompanya, de
conformitat amb l’establert a l’article 135.4 i a la Disposició addicional segona
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
Atès 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 d’aprovar el
projecte, plec de clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del
contracte; i que d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol
de 2007, i amb la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, correspon a
la Junta de Govern.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a
l’execució de les obres definides en el “Projecte d’ampliació de la sala de
plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i del projecte de les noves
dependències de la policia de la plaça de l’Ajuntament” a l’empresa
EDIFICACIONS BARÓ, SL amb CIF núm. B08639700 per un import de 576.617.33
euros de pressupost.
Segon.- Notificar aquest acord als licitadors i a l’adjudicatari i citar-lo per la
signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès en el termini dels
deu (10) dies hàbils posterior a la recepció e la notificació d’aquesta resolució.
Tercer.- Publicar l’adjudicació definitiva en el Perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb l’establert a l’article 308.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes de sector públic.
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Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció municipal i al Servei
municipal que correspongui, als efectes oportuns.

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
HISENDA
7. Donar compte de la relació de factures per import de 165.072,82 €,,
aprovada per Resolució Alcaldia amb el
el núm 1105/2010
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1105/10 per la que s’aprova la relació de factures
número F/2010/29 per import de 165.072,82 euros, els Srs. assistents per unanimitat
resten assabentats, quin text literal diu,

Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

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 de les Bases d’execució del Pressupost 2010
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 2010 preveu que el
reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència de
l’Alcalde d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i a l’article 185 del TRLRHL.
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2010/
F/2010/29,
29 per un import de
165.072,82 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions
RESOL :
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PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 138.888,85 euros amb càrrec a les partides
pressupostàries relacionades en el document adjunt
SEGON.
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per
una quantia de 26.193,97 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries relacionades
en el document adjunt.
TERCER.TERCER Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

8. Aprovació certificació número 2 de l'empresa AGLOMERATS GIRONA, SA
de les obres del Projecte
Projecte de millora de l'accessibilitat i peatonalització del
centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes, finançades pel FEOSL.
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 certificació número 2, a nom de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb
NIF A-17207168, corresponent a les obres incloses en el Projecte de millora de
l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes,
realitzades el mes d’agost de 2010 per import de 19.491,46 euros.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
02.151.62203, Centre Urbà Santa Agnès de Malanyanes, inclosa en el Pressupost per al
2010.
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la certificació.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Aprovar la certificació número 2, a nom de l’empresa AGLOMERATS GIRONA,
SA, amb NIF A-17207168, corresponent a les obres incloses en el Projecte de millora
de l’accessibilitat i peatonalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes,
realitzades el mes d’agost de 2010 per import de 19.491,46 euros.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

9. Refinançament crèdit Pla d'equipaments culturals 2005
2005--2007 amb l'ICF
per a la 2a fase Centre Cultural.
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 en data 26 de juny de 2006 el conseller de cultura resolgué concedir una
subvenció per un import de 292.084,97 euros pel finançament d’un crèdit de 249.900
euros de l’Institut Català de Finances per a la 2a fase del Centre Cultural La Roca.
ATÈS que aquesta concessió es realitzà en base a la Resolució CLT/2945/2005, de 10
d’octubre, publicada al DOGC número 4492, de data 19 d’octubre de 2005, per la
qual es convoca concurs públic per a l’accés als programes d’inversions en
equipaments culturals en el període 2005-2007 i se n’aproven les bases.
ATÈS l’establert en l’apartat 12 d’aquestes bases relatiu al finançament de les
subvencions, segons el qual “Les subvencions es finançaran mitjançant una línea de

crèdit específica de l’Institut Català de Finances. El Departament de Cultura establirà
convenis de col.laboració amb les entitats locals per a l’execució anticipada dels
projectes d’obres presentats. Les corporacions indicades sol.licitarsn a l’Institut Català
de Finances un crèdit per la part del finançament a què s’ha compromès el
Departament de Cultura. En tot cas el Departament de Cultura, per mitjà de la
Cooperació
ció Cultural,
Direcció General de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Coopera
satisfarà amb càrrec a les dotacions pressupostàries aprovades pel Govern, les
obligacions que s’originin dels compromisos establerts en els prèstecs”.
ATÈS que aquesta línea de crèdit es va concretar a través de la signatura, en data 14
d’octubre de 2005, d’un conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació i l’ICF, ampliat en posteriors addendes de dates 9 de maig de
2006 i 19 de desembre de 2007 i que en el qual s’estableix el 31 de desembre de 2009
com a termini pel desemborssament global dels prèstecs, data àmpliament superada
en aquests moments.
ATÈS que el 29 de març de 2007 va ser aprovat el prèstec per l’Institut Català de
Finances a nom de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per un import de 249.900 euros.
ATÈS que la justificació de la despesa vinculada al nostre equipament cultural no ha
permès encara el desemborsament de la totalitat del crèdit concedit.
ATÈS que la voluntat del DCMC és regularitzar aquesta situació, ha arribat a un acord
amb l’ICF per a la signatura d’una nova addenda que ampliarà el termini màxim de
desemborssament fins el 31 de desembre de 2011.
ATÈS que l’aplicació d’aquesta addenda comporta la necessitat que l’Ajuntament de la
Roca del Vallès signi, amb l’ICF, una modificació del prèstec vigent, que manté els
compromisos i obligacions econòmiques del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació i no suposa cap càrrega financera per a l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.
ATÈS que, per acord del Ple de data 9 de maig de 2007 es va acordar formalitzar el
prèstec esmentat amb l’Institut Català de Finances i posterior rectificació d’aquest
acord pel ple de data 20 de setembre de 2007.
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Es per tot això i atenent que s’ha de justificar abans del dia trenta de setembre de 2010
2010
i el Ple està convocat en aquesta data, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER Modificar el préstec que l’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES va concedir a
aquest Ajuntament per import de 249.900 euros en data 29 de març de 2007,
autoritzat mitjançant pòlissa intervinguda pel Notari Sr. Enrique Viola Tarragona, i
acordat pel ple en data nou de maig de 2007 i posterior rectificació el 20 de setembre
de 2007, en els termes que es descriuen a continuació:
-Allargar el venciment de l’operació en 4 anys addicionals, fixant com a data de
venciment final del préstec el 31 de desembre de 2019.
-Modificar el tipus d’interés, incrementant el diferencial al tipus del 2.15 %.
SEGON-.
SEGON Facultar indistintament al senyor Alcalde o al legal representant del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per a signar tots els documents
públics o privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
TERCERTERCER-. Ratificar els punts acordats el proper ple que es convoqui.

ÀREA D'URBANISME,
D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT
10. Modificació exp executiu Obres 61/06 a nomde Vallès Patrimonial
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 13-05-2010 número de registre d’entrada 3409/10,
formulada per Vallès Patrimonial S.L., per a la modificació de la llicència d’obres 61/06
consistent en reducció d’ocupació , edificabilitat, alçada màxima, volum edificable i
número de places d’aparcament a l’edifici industrial de Pol. de Vallderiolf parc. 25 i 26.
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 Juliol,
Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a l’expedient en
data 15/12/09 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals es sol·licita,
són conformes a la vigent normativa urbanística reguladora.
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 836 de data 06 de juliol de 2007,
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.
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PRIMER.- Aprovar la modificació de la llicència d’obres 61/06 consistent en reducció
d’ocupació , edificabilitat, alçada màxima, volum edificable i número de places d’aparcament a
l’edifici industrial de Pol. de Vallderiolf parc. 25 i 26.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent:
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.)
Taxa llicència

194,07

€

Total

194,07

€

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
11. Acceptar la renúncia de 365,32 €,, per menor justificació, dels ajuts de
menjador del Programa complementari de suficiència alimentària en el
període 00-3 a l'Escola Bressol municipal de l'any 2009, atorgats per la
Diputació de Barcelona
Barcelona el 30/04/09.
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’any 2009 la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea d’Educació, endegà un conjunt de
mesures de suport als serveis d’educació municipals, davant l’actual conjuntura de crisi
econòmica, amb la finalitat de recolzar els ajuts al servei de menjador de les escoles
bressol de titularitat municipal i evitar que les famílies més desafavorides es vegin
obligades a renunciar al servei de menjador de les escoles bressol municipals.
Segons l’esmentat programa, corresponien a l’Ajuntament de la Roca la quantitat de
2.557 euros, en funció de la ponderació de la població del municipi, el nombre de
places en escoles bressol municipals, la taxa de població immigrada i la taxa d’atur
registrada a la Roca del Vallès.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 30 d’abril de 2009, aprovà el
Programa complementari de “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles
bressol municipals 2009”. Aquest ajut s’emmarca en l’àmbit de suport als serveis i les
activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en la sessió de 28 de
maig de 2009, va acordar l’acceptació de 2.557 euros (codi 09Y49306). Posteriorment
a aqueta aprovació, es va adreçar a l’Àrea d’Educació de la Diputació la corresponent
manifestació expressa.
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D’acord amb l’article 10 del Règim de concertació del Programa compementari
“Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals 2009”, un
cop acceptat de forma expressa l’ajut per l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona
efectuà un únic pagament anticipat del 100% de l’import concedit.
En data 2/10/09, La Junta de Govern Local va adoptar l’acord de repartiment dels ajuts
de menjador dins el programa complentari de suficiència alimentària en el període 0-3
anys a l’Escola Bressol municipal amb càrrec a la partida 07 313 480 de beques Serveis
Socials.
En data 1/02/10, L’Ajuntament ha justificat despeses per un import 2.191,68 euros,
import inferior a l’atorgat per les actuacions objecte de l’ajut, quedant-ne un romanent
de 365,32 euros a retornar a la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de no
haver justificat la totalitat de l’import percebut.
Vist l’informe de Serveis socials emès per la tècnica en data 17 de setembre de 2010, el
qual estableix que: “atesa la finalitat del Programa, i tenint en compte la valoració
tècnica realitzada pels Serveis Socials d’Atenció Primària, aquest ajut es va proposar a 7
infants del municipi, finalment, però, una de les famílies no va fer ús de l’ajut. Per
aquest motiu i pel fet de què la despesa s’havia de concertar en el primer trimestre del
curs no va ser possible fer ús del total de l’import de l’ajut. Cal tenir en compte que al
municipi de la Roca del Vallès només hi ha una escola bressol municipal.”
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, de conformitat
amb la Resolució d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007, publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 187 en data 6 d’agost de 2007.
És per tot això que la regidora d’Educació i Joventut proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Acceptar la renúncia de 365,52 euros, per justificació inferior a l’import
atorgat inicialment, dels ajuts de menjador dins del programa complementari de
suficiència alimentària en el període 0-3 a l’Escola Bressol municipal, atorgat per la
Diputació de Barcelona el 30 d’abril de 2009 (exp. 2009/3679).
SEGON.SEGON.- Rescabalar la Diputació de Barcelona mitjançant compensació de deutes per
un import de 365,52 euros.
TERCERTERCER- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d’Educació adscrita a l’Àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona.
QUART.QUART.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Socials
municipals.

17

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

12. Ratificació de la Resolucions d'Alcaldia de 17 i 23 d'agost de 2010 que
aproven l'atorgament subvencions per a activitats esportives per a l'any
2010
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 la Resolució de data 17
d’agost de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:

“Atès que l’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el bon
funcionament de les entitats esportives.
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 27 de maig de 2010, es va aprovar
la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de subvencions per
activitats esportives per l’any 2010.
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut
econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de
particulars que fan activitats que complementen o supleixen les activitats locals
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a entitats
esportives 09-452-48504 del pressupost municipal de l’exercici 2010.
Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Esports, de data 13 d’agost de 2010, on es
proposa la concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades.
Atès que, l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia
836 de 6 de juliol de 2007.
Considerant que és necessari i d’interès públic resoldre l’atorgament proposat per
l’Àrea esmentada, si bé condicionat a la ratificació per part de la Junta de Govern Local
en la propera sessió que se celebri.
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació,
RESOLC:
PRIMER.
PRIMER.IMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida pressupostària 09-452-48504
“subvenció a entitats esportives”, l’atorgament de subvencions per un import global
de 28.257,80 € (atorgament condicionat a què justifiquin les entitats del punt SEGON
d’aquesta resolució) i que es relacionen en la taula següent:

Entitat

Import

Club Twirling
1.248,98 €
La Torreta
Club Petanca
678,79 €
La Torreta
Club Petanca
678,79 €
La Roca

Projecte
Carnet federatius i inscripcions campionats, transports i
mallots i stage
Lliga federació Petanca, Lliga del Montseny
Campionat de lliga provincial, Campionat de Catalunya
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Club Petanca
678,79 €
Espronceda

Jugar la lliga catalana

Club Futbol La
6.330,67 €
Torreta

Fomentar la pràctica del futbol base. Participació en
lligues federades d’equips de l’entitat i activitats de
caire social

7.741,28 €

Foment pràctica esportiva en competicions federades,
Torneig 4x4, activitats de caire social (Quina Nadal,
Sopar Cloenda Temporada i Torneig Social de Domino)

BM La Roca

7.741,28 €
CF La Roca
Penya
Blanc 6.330,67 €
Blava
Club Ciclista La
800,48 €
Roca en Bike
Club
d’Atletisme
7.293,89 €
Elskekorrenmol
t
1.020,48 €

Escola d'iniciació esportiva i Servei Mèdic
Fomentar la pràctica esportiva com a projecte educatiu
en futbol base. Participació en lligues federades d’equips
masculins i femenins
Activitats de promoció esportiva , esdeveniments
esportius de caràcter puntual i activitats de lleure
Activitats de formació i promoció esportiva,
Esdeveniments de caràcter puntual, Activitats de lleure,
Activitats de foment de l'associacionisme

(L’entitat del CF
Santa Agnès ha
cobrat 500 € en
concepte d’ajut
econòmic per fer
front
a
uns
pagaments
immediats
Club
Futbol mitjançat l’acord Campus d'iniciació al futbol, Participació dels equips en
Santa Agnès
de la Resolució lligues, Torneig futbol 7(aleví, benjamí i prevenjamí)
d’Alcaldia núm.
441/2010, del 15
d’abril de 2010,
que s’hauran de
descomptar de la
quantitat
assignada
en
aquesta
proposta.)

Club Agility La
Roca
Veterans Futbol
La Roca
Associació
Roquerola
Handbol Sorra
Penya
Blaugrana
La
Roca
Club Bàsquet
La Roca

1.094,10 €

Organització i realització de proves d'Agility

610 €

Participació lliga federada de futbol de veterans
Torneig i activitats socials d'handbol sorra

3.502 €

200 €
900 €

Activitats formació i promoció esportiva, Esdeveniments
esportius de caràcter puntual, activitats de lleure,
Foment de l'associacionisme.
Escola de bàsquet per a nens de 6 a12 anys i lligues en
competicions federades
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SEGON.SEGON.- Concedir un termini, que finalitzarà el 6 de setembre de 2010, per justificar
les subvencions percebudes l’any 2009, ja que és un requisit per poder obtenir la
subvenció de l’any 2010, a les entitats que es relacionen en la taula següent:
Quantitat
Assignada
1.888,98 €
678,79 €
678,79 €
678,79 €

6.330,67 €
2.041,85 €
15.782,56 €
4.288,82 €
7.293,89 €
610,00 €
3.502 €
160 €
160 €

9940/09

Factures
aportades
correcte

No aport.

Memòria
Justificativa
Aportada

9959/09

correcte

No aport.

No aport.

No aport

No aport.

No aport.

No aport.

No aport

Aportades

No aport.

No aport.

Entitat

Reg. Entrada

Club Twirling La
Torreta
Club Petanca La
Torreta
Club Petanca La
Roca
Club
Petanca
Espronceda
(El Club Petanca
Espronceda
ha
justificat mitjançant
factures
la
subvenció del 2009
junt
amb
la
documentació per
sol.licitar
la
subvenció del 2010.
Bo i això no hi ha ni
el certificat ni la
memòria i manca el
registre
d’entrada
de la sol.licitud de
subvenció de l’any
2010.)
Club
Futbol
La
Torreta
Club Futbol La Roca
BM La Roca
Penya Blanc Blava
La Roca
Club
Atletisme
Elskekorrenmolt
Veterans CF La Roca
ARHS
Penya Blaugrana
Club Basquet La
Roca

(sense
registre)

Certificats

previ

No aport

No aport.

No aport.

No aport.

No aport
2523/10
No aport

No aport.
Correcte
No aport.

No aport.
No aport.
No aport.

No aport.
No aport.
No aport.

1/10

correcte

No aport.

No aport.

No aport
No aport
10119/10
9762/09

No aport.
No aport.
correcte
correcte

No aport.
No aport.
correcte
No Aport.

No aport.
No aport.
No aport.
Aportada.

TERCERTERCER- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats beneficiàries,
llevat d’aquelles que no han justificat la subvenció percebuda l’any 2009. A aquest
efecte se’ls-hi condeix un termini per justicar fins al 6 de setembre de 2010. Arribada
aquesta data sense haver justificat la subvenció 2009 s’iniciaran els tràmits per a la
revocació de la subvenció 2009 i el reintegrament de la mateixa. A partir d’aquest
lliurament s’entendran incloses en la subvenció totes aquelles despeses que
l’Ajuntament realitza pels projectes subvencionats (tècnic de so, fotocòpies, cartelleria,
etc.) les quals assumides íntegrament per l’entitat beneficiària.
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QUART.QUART.- Requerir als beneficiaris de la subvenció que acreditin i justifiquin el destí dels
fons atorgats, de conformitat amb l’article 13 de les Bases reguladores de l’atorgament
de subvencions per a activitats esportives, el qual diu literalment:

“Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran obligats a justificar abans del
15 de desembre de l’any referit a la convocatòria, que l’import ha estat destinat a la
finalitat per la qual va ser atorgada i per això hauran d’aportar:
a) Certificat de justificació de la subvenció.
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a la quantitat
subvencionada i amb els següents requisits:
1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària
2.- Contenir el DNI o NIF
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció pel programa o
activitat.
c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació econòmica, amb exemplar de
la documentació utilitzada per a la difusió o realització de l’activitat, on figurarà:
“Amb el suport de l’ÀREA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA” i el logotip
de l’Ajuntament.”

CINQUÈ.CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal.
SISÈ.SISÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que són
interessats.
SETÈ.SETÈ.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local que
se celebri.”

L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució de data
23 d’agost de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu:
“La Resolució d’Alcaldia de data 17 d’agost de 2010 aprovà l’atorgament de
subvencions destinades a associacions culturals per l’any 2010.
Atès que en l’esmentada Resolució d’Alcaldia existeix una errada arritmètica en l’import
global de les subvencions que s’atorguen.
Per això, on diu:

“PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida pressupostària 09452-48504 “subvenció a entitats esportives”, l’atorgament de subvencions per un
import global de 28.257,80 €.”
Ha de dir:

“PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida pressupostària 09452-48504 “subvenció a entitats esportives”, l’atorgament de subvencions per un
import global de 46.850,20 €.”
Atès l’article 105.2) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquestes podran
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides,
RESOL:
PRIMER.PRIMER.- Rectificar l’errada aritmètica existent en la Resolució d’Alcaldia de 17 d’agost
de 2010 d’atorgament de subvencions per a activitats esportives per a l’any 2010, en
el sentit exposat més amunt.
SEGON.SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció Municipal.
TERCER.TERCER. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local
que es produeixi en aquest Ajuntament.”

Atès que la competència per a l’atorgament de subvencions d’import superior a
1.502,53 Euros és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de Govern, per
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007.
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Ratificar les Resolucions d’Alcaldia de data 17 i 23 d’agost de 2010
anteriorment transcrites.
SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.”

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
19:10, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

El Secretari acctal.

Vist i plau
L’alcalde
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