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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA
EL DIA 8 d'abril de 2010.
2010. NÚMERO 2010/8.
2010/8.

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 8 d'abril de 2010, essent les 17:45 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. La regidora Sra. Marta Pujol i Armengol
en la seva condició de regidora convidada expressament per a aquest acte,
assistits per mi la secretària, Sra. Montserrat Justribó Parra.
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 25 de març de 2010
2.- Aprovació del conveni de col·laboració de l'Ajuntament de la Roca del Vallès en el
Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d'incendis forestals de l'any 2010.
3.- Aprovació Oferta Pública Ocupació 2010
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
4.- Aprovació relació factures 11/2010 corresponent a feines 2009 per import de
28.786,68 €.
5- Donar compte de la relació de factures d'import 24.511,96 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 281/2010.
6.- Donar compte de la relació de factures d'import 290.162,53 €, aprovada per
Resolució Alcaldia amb el núm 331/2010.
7.- Aprovació preus contradictoris certificació 1 carrer Nogueres.
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8.- Aprovació certificació número 1 carrer Nogueres
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
9.- Aprovació del Conveni "Anem al teatre" amb la Diputació de Barcelona

Assumptes sobrevinguts

ÀREA DE
DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR
1. Aprovació acta dia 25 de març 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 25 de març 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. Aprovació del conveni de col·laboració
col laboració de l'Ajuntament de la Roca del
Vallès en el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d'incendis forestals de 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.

Atès que en data de 22 de març de 2010, i amb el registre d’entrada número 2043, 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 collaboració de l’ajuntament de la Roca del Vallès en el Pla
2010.
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’incendis forestals de l’any 2010
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.
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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.

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.PRIMER.- Aprovar el conveni de collaboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en
el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’incendis forestals de l’any
2010.
2010
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.

3. Aprovació Oferta Pública Ocupació 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.
El ple de la corporació en sessió del dia 18 de març de 2010, va aprovar definitivament
el pressupost general per a l’exercici 2010, les seves bases d’execució, així com la
plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, havent-se publicat
l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 71 de data
24 de març de 2010.
Vist que en l’esmentada plantilla figuren vacants i dotades pressupostàriament diverses
places la cobertura de les quals es considera necessària en el present exercici per al bon
funcionament dels serveis municipals.
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Vist que amb posterioritat a l’aprovació de la plantilla de personal al servei de
l’Ajuntament s’han produït 1 vacant dins l’escala d’administració especial, subescala
serveis especials, policia local, agent, les quals també és necessari proveir-les amb
caràcter definitiu durant el present exercici, en concret, per al bon funcionament del
servei de la policia local.
Vista l’oferta pública d’ocupació preparada a l’efecte que dessota es relaciona.
De conformitat amb allò que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’article 128 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós e les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, l’article 57 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei d les entitats locals i, l’article 70 de la llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vist que, segons l’article 21.1 g de la Llei 7/85, de 2 d’abril, bàsica del règim local,
modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i per la llei 57/2003, de 16 de desembre,
l’Alcaldia és l’òrgan competent per a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, si bé
aquesta retribució és una de les delegades a la junta de govern local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 836 de
data 6 de juliol de 2007.
Per l’alcaldia es proposa a la junta de govern local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per
a l’any 2010, segons el següent detall:
PLACES

Número Grup

Procés selectiu

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Escala d'Administració Especial
Subescala Serveis Especials
Policia Local
Caporal

1

C2

Agent

2

C2

Promoció
interna
Concurs
oposició

SEGON.SEGON.- Publicar
Publicar l’oferta pública d’ocupació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a
l’Administració de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local.

Abans de debatre el punt següent s’incorpora a la sessió el Sr. Santiago Raimi i
Fortuny, regidor convidat expressament per aquest acte.
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
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4. Aprovació relació factures 11/2010 corresponent a feines 2009 per
import de 28.786,68 €..
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 presentada corresponents a feines de l’exercici de 2009
amb el núm. F/2010/11
F/2010/11 de proposta per Junta , per un import de 28.786,68 euros..
euros..
VIST l’informe d’intervenció.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent :
ACORD :
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 4.080,70 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 24.705,98 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.
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5. Donar compte de la relació
relació de factures d'import 24.511,96 €,, aprovada
per Resolució
Resolució Alcaldia amb el núm 281/2010.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 281/2010 per la que s’aprova la relació de
factures número F/2010/8 per import de 24.511,96 euros, els Srs. assistents per
unanimitat resten assabentats, quin text literal diu:
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
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 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
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
24.511,96 €..

núm. F/2010
F/2010/
10/ 8, per import de

VIST l’informe d’intervenció.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 18.144,60 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 6.367,36 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries relacionades
en el document adjunt.
TERCER.
TERCER.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.
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6. Donar compte de la relació de factures d'import 290.162,53 €,, aprovada
per Resolució Alcaldia amb el núm 331/2010.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 331/2010 per la que s’aprova la relació de
factures número F/2010/10 per import de 290.162,53 euros, els Srs. assistents
per unanimitat resten assabentats, quin text literal diu:
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que correspon al
President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de
compromís de despesa legalment adquirits .
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan referència
els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar-se en els termes previstos en
l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local que
hauran de recollir-se per cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009
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 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat
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
290.162,53 €..

núm. F/2010
F/2010/
10/10, per import de

VIST l’informe d’intervenció.
RESOL:
PRIMER.PRIMER Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de
factures adjunta, per una quantia de 99.229,10 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 190.933,43 euros,
euros amb càrrec a les partides pressupostaries
relacionades en el document adjunt.
TERCER.
TERCER.- Comunicar el present acord a la propera Junta de Govern i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament per a la seva comptabilització.

7. Aprovació preus contradictoris certificació 1 carrer Nogueres.
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Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Amb data 1 de març de 2010 i número de registre d’entrada 1458 l’empresa
SERXARSA va presentar la certificació d’obres número 1, corresponent a les obres
realitzades durant el mes de febrer pel projecte d’urbanització del carrer Nogueres,
tram A, a la zona esportiva del sector SPR-3, a Santa Agnès. Juntament amb aquesta
certificació es va presentar un acta de preus contradictoris.
De conformitat amb l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només
podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a
causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient.
De conformitat amb l’article 217, són obligatòries per al contractista les modificacions
del contracte d’obres que, sent conformes amb el que estableix l’article 202,
produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una
classe de fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el
contracte, sempre que no es trobin en els supòsits que preveu la lletra e) de l’article
220. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no té dret a reclamar cap
indemnització.
Vista l’acta de preus contradictoris signada pels Directors del contracte i el representant
de la empresa contractista on es descriuen els preus contradictoris del PC.1.
Vist l’informe emès per els Serveis Tècnics Municipals, referit a la cerfificació número 1,
on es presenta un preu contradictori (PC.1), corresponent al subministrament i
col·locació de canonada de gas natural, segons les prescripcions tècniques de la
companyia subministradora.
Vist que el tècnic que subscriu considera que aquest PC.1, presentat i aprovat per la
direcció facultativa de les obres, s’ajusta a preu de mercat, i per tant informa
favorablement, amb un import de 3.418,39 euros.
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.PRIMER.- APROVAR els preus contradictoris del PC.1 corresponent a les obres
realitzades durant el mes de febrer pel projecte d’urbanització del carrer Nogueres,
tram A, a la zona esportiva del sector SPR-3, a Santa Agnès.
SEGON.SEGON COMUNICAR el present acord als Serveis Tècnics Municipals

8. Aprovació certificació número 1 carrer Nogueres
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.

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

VISTA la certificació número 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF A59161158,
corresponent a les obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al Projecte
d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR-3, a
Santa Agnès per import de 110.051,39 euros, desglossat en 94.871,88 euros de base
imponible i 15.179,50 euros d’IVA.
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.155.60060 – C
Nogueres Trams SPR-3, 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 1, a nom de l’empresa SERXARSA, amb CIF
A59161158, corresponent a les obres realitzades el mes de febrer de 2010, i referides al
Projecte d’urbanització del carrer Nogueres, tram A, a la zona esportiva del sector SPR3, a Santa Agnès per import de 110.051,39 euros, desglossat en 94.871,88 euros de
base imponible i 15.179,50 euros d’IVA.
SEGON-.
SEGON Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització.

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
9. Aprovació del Conveni "Anem al teatre" amb la Diputació de Barcelona
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
La Diputació de Barcelona, a través de les àrees de Cultura i Educació, ha elaborat un
Programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves que cerca:
•
•
•
•

Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques, plàstiques,
musicals, etc.
Formar espectadors i crear nous públics del teatre, la música i la dansa
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la
població infantil i juvenil.

Les àrees de Cultura i Educació s’han plantejat desplegar aquest Programa per fases
successives.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès des de fa uns anys ofereix a l’alumnat del seu
municipi, un Programa de teatre, música i dansa a les escoles, amb l’objectiu principal
de potenciar la cultura i l’art entre la població infantil i juvenil, a través del marc
educatiu.

9

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

Donada la coincidència d’objectius, criteris i metodologia entre el Programa Anem al
teatre promogut per la Diputació de Barcelona i, el Programa escolar que ofereix
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i vist que la Diputació contempla en el seu
desplegament la possibilitat d’establir acords amb ajuntaments i agents socials i
territorials que duguin a terme projectes similars.
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’aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques 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, publicat al BOP de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de la
competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Per tot això, que la regidora d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
ACORDS
Primer.Primer.- Aprovar el contingut marc de cooperació entre les àrees de Cultura i Educació
de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la realització
d’un programa, en horari escolar, de teatre, música i dansa adreçat a l’alumnat
d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat del municipi de la Roca del Vallès.
Segon.Segon.- Notificar aquest acord a les àrees de Cultura i Educació de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei d’Educació
municipal.
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TEMA SOBREVINGUT
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98.b) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a la
consideració de la junta de govern local la ratificació del caràcter urgent del
assumpte sobrevingut, que dessota es diran per quan es convenient resoldre
abans de la propera sessió ordinària, restant aprovada per unanimitat dels
assistents l’esmentada ratificació del respectiu caràcter urgent.
10. Concórrer a la convocatòria GAP/126/2010,
GAP/126/2010, d'1 de març, publicada al
DOGC 5583, per sol.licitar una subvenció pluriennal a programes de
cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries pels
anys 2010, 2011 i 2012
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova.
Vista l’Ordre GAP/126/2010, d’1 de març, del Departament de Governació i
Administracions Públiques, publicada al DOGC 5583, que aprova les bases reguladores
i obre el termini de presentació de sol.licituds de subvencions pluriennals a ens locals
per a la cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries per als
anys 2010, 2011 i 2012.
Atès que, des de l’any 2008, s’ha concorregut a les successives convocatòries del
Departament de Governació i es considera idoni concórrer novament a aquesta
convocatòria, per tal de contribuir al finançament de les despeses del Procés
d’Intervenció Comunitària al barri de la Torreta.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret 836/07 de data 6 de juliol de 2007, publicat al BOP de Barcelona núm. 187 de
6 d’agost de 2007.
Es per tot això, que la regidora de Serveis Socials i Sanitat proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.PRIMER.- Concórrer a la convocatòria GAP/126/2010, d’1 de març, DOGC 5583, per
atorgar subvencions pluriennals a programes de cooperació interadministrativa en
matèria d’actuacions comunitàries a desenvolupar per ens local els anys 2010, 2011 i
2012 i, a aquest efecte, sol.licitar una subvenció, pel trienni 2010-2012, pel projecte
del Procés d’Intervenció Comunitària al barri de la Torreta, segons el detall anual
següent:
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Any 2010-18.200 euros
Any 2011-19.570 euros
Any 2012-20.750 euros
SEGON.SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Personals
municipals.
TERCER.TERCER.- Notificar aquest acord al Departament de Governació a través del portal
EACAT, tal i com estableix l’ordre GAP/126/2010, d’1 de març.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les
19:05, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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