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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 5 de juliol de 2012. NÚMERO  2012/12. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 5 de juliol de 2012, essent les 18:00 hores es reuneixen a la 
Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents d’alcalde,  Sr. 
Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. 
Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol Armengol, assistits per mi la secretària, Sra. 
Dolors Melero Guirao, i l’interventor Antoni Lopez Alonso. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que conformen 
la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a l’examen i 
deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre del dia. 
 
Ordre del Dia: 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 
1.- Aprovació acta dia 21 de juny de 2012 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
2.- Aprovació atorgament subvencions cultura entitats municipals per a l'any 
2012 
 
3.- Aprovació atorgament subvencions entitats Serveis Socials 2012 
 
4.- Aprovació modificació preus públics cultura dinar o sopar de germano festa 
major.  
 
Assumptes sobrevinguts 
 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 21 de juny de 2012 
 
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 21 de juny de 2012, el qual va estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
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sol�liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els 
assistents. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
 

2. Aprovació atorgament subvencions cultura entitats municipals per a l'any 
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. 
 

 
Atès que l’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el 
bon funcionament de les entitats culturals. 
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2012, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats  cultruals per l’any 2012.  
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 culturals 05-334-48500 del pressupost municipal de l’exercici 2012. 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de cultura de data 26 de juny de 
2012, 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 número 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que el regidor de Cultura proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
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 05-334-48500 “subvenció a entitats culturals”, l’atorgament total 
de subvencions serà per un import global de  31.986,35 € i que es relacionen en 
la taula següent: 
 

Entitat Import  Projecte 
 
Amics  de l’Arxiu de 
la memòria popular 

 
2.332,00€ 

Col�laborar en l’Arxiu de la Memòria Popular, 
organitzar xerrades, presentació de l’Arxiu a entitats 
comarcals, col�laboració amb el Premi Romà Planas i 
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Miró 
Amics del Pessebre 
vivent de la Torreta 

 
3.337,00€ 

 
Representació del pessebre vivent la Torreta, Repte 

dels Cargols Festa Major i representació obra teatral. 
Agrupació Pessebrista 
de Parròquia de Santa 
Agnès de M. 

 
 

1.472,00€ 

 
 

Pessebre vivent anual i festa major de Sta Agnès 
 
Associació Nostra 
Senyora del Rocío 

 
1.042,30€ 
500,00€ 

 

 
Festa del Rocío i Dia d’Andalusia. Confecció carrossa 

de reis. 

 
Grup d’Opinió Céllecs 

 
544,85€ 

 
Xerrades-col�loqui sobre temes d’actualitat social i 

cultural 
Fundació privada 
Coral Centre i 
Energia 

 
2.331,50€ 

Concert de Nadal, Concert de Primavera, Onze de 
setembre i Festa d’hivern de la Roca 

 
Colla el último viaje 
 

 
1.147,50€ 

 
XVII Brutal Joc de Colles (Festa Major de la 
Roca) 

 
Colla de foc 
trabucaires 
 

 
1.270,00€ 
500,00€ 

Participació festes majors, cercavila de trabucaires i 
mascletà. 

Confecció carrossa de reis 

 
Colla Gegantera de la 
Roca 

 
2.248,00€ 

 
Participació en festes majors, festes de Nadal i diversos 

actes populars 

 
Club Agility la Roca 

 
425,00€ 

 
Participació en les festes majors amb les proves 

d’agility i exhibicions 

 
Associació cultural 
666 Diables la Roca 

 
4.131,00€ 
500,00€ 

 
Correfocs festes majors de la Roca d’estiu i d’hivern i 

la Torreta. Confecció carrossa de reis. 

 
Associació cultural 
Cargol Truck 

 
993,00€ 

 
Exposició i cercavila de camions decorats i americans. 

 
Associació de veïns del 
carrer major 

 
514,00€ 

 
Catifes de flors per la festa del Corpus 

 
Amics dels Arriers de 
la Roca del Vallès 

 
850,00€ 
500,00€ 

 
Participació en Festa Major, festa del Rocío i festa dels 

3 Tombs. Confecció carrossa de reis. 

 
Associació de joves 
Santa Agnès de 
Malanyanes 

 
1.530,00€ 

 
Participació en activitats de la Festa Major de Sta 

Agnès. 

 
Associació Cultural 
Junts podem  

 
500,00€ 

 
Actes socials, solidaris i musicals 
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Club d’Atletisme 
elskekorrenmolt 

 
500,00€ 

 
Confecció carrossa de reis 

 
Penya Blancblava de 
la Roca 

 
1.052,00€ 

 
Participació en la Festa Major de la Roca 

 
Penya Blaugrana 

 
800,00€ 

 
Participació actes culturals 

 
La Roca en Bike 

 
500,00€ 

 
Confecció carrossa de reis 

 
ARHS 

 
500,00€ 

 
Confecció carrossa de reis 

 
Club Petanca la Roca 

 
800,00€ 

 
Organització campionats de petanca Festa Major 

Associació Amics del 
Pessebre vivent de La 
Roca 

1.166,20€ Pessebre vivent anual 

 
SEGON.- Requerir a l’Associació Amics del Pessebre vivent la Roca a que 
presenti un certificat del secretari de l’entitat on es relacionin totes les despeses 
indirectes ocasionades pel desenvolupament de l’activitat o totes les despeses 
en les quals hi ha un comprovant de pagament conforme s’ha fet però que no 
s’ajusta al requeriment de la justificació de la subvenció segons les bases 
específiques, per tal de que justifiqui l’import de 386,55 € pendents de 
justificació de l’any 2009, ja que l’entitat, malgrat haver utilitzat aquests diners 
per la realització de l’activitat no tenia factures legals acreditatives dels 
esmentats pagaments. 
 
TERCER - Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats 
beneficiàries, llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 2011, quin pagament es podrà realitzar un cop les 
hagin justificat.  
 
QUART.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin 
el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit cultural a la Roca del Vallès, i 
que es transcriuen a continuació: 
 

“11. Les obligacions del beneficiari 
� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir 
les condicions fixades en la resolució de la sol·licitud de subvenció, en un termini 
de quinze dies hàbils. L’acceptació de la subvenció comporta també la de la 
normativa que la regula. 
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� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats 
vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant 
normativa d’aplicació. 
� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 
� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada 
i pels conceptes assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la sol·licitud 
de subvenció, dins dels terminis establerts, així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el 
document de sol·licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració 
significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (reintegrant els 
fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària, 
la corresponent renúncia. 
� Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector 
d’actuació o districte tutor de la subvenció. 
� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 
fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions 
o ens públics en el darrer any.  
� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, 
reproduint-se fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, 
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès (escut Ajuntament de 
la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de 
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les 
persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del 
beneficiari. 
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12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui 
oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat 
(llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, per un import 
igual al pressupostat a la sol·licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi 
retirar els originals, s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, 
en els quals es farà constar “concepte subvencionat per l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès i data d’atorgament”, i es substituiran per fotocòpies compulsades dels 
originals invalidats. 
Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la subvenció 
les factures o documents substitutius corresponents a l’aportació municipal, que 
hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 
1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les 
obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà 
comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les 
condicions previstes.” 

 
CINQUE.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que en 
són interessats. 
 

3. Aprovació atorgament subvencions entitats Serveis Socials 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. 
 
 
Atès que l’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el 
bon funcionament de les entitats que desenvolupament activitats de caire 
social. 
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2012, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats socials per l’any 2012.  
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 socials 07-233-48501 del pressupost municipal de l’exercici 2012. 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de serveis socials, on es proposa la 
concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades. 
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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 número 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que la regidora de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
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 07-233-48501 “subvenció a entitats socials”, l’atorgament total 
de subvencions serà per un import global de  9.500,00 € i que es relacionen en 
la taula següent: 
 

Entitat Quantitat Activitat Subvencionada 
CASAL D’AVIS 
LA TORRETA 

2.000 € Revetlles , Assamblea , Sta Teresa Balls,Sortides culturals 

CASAL D’AVIS 
LA ROCA  

900 €  Revetlles, Activitats, I tu PQ no , despeses varies, Sortides 
culturals 

CASA D’AVIS 
SANTA AGNÈS 

900 € Revetlla , Castanyada, Sardinada, Sortides culturals 

FUNDACIO 
ONCOVALLES 

500 € Treball psicooncològic integral 

CARITES 
PARROQUIA 
SANT 
SADURNI 

2.600 € Lots d'aliments 
 

CARITES 
PARROQUIA 
SANTA MARIA 
DEL JAIRE 

1.000 € Lots d'aliments 
 

ASSOCIACIO 
PIC LA 
TORRETA 

500 € Procés d'intervenció Comunitària 
 

ASSOCIACIO 
REIR 

300 € Recursos per infància i adolescència en situació de risc 
 

EX-PRES 4 
CAMINS 

800 € Espai d'acollida per a la reinserció social dels ex-presos 
 

 
SEGON- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats 
beneficiàries, llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 2011, quin pagament es podrà realitzar un cop les 
hagin justificat.  
 
TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin 
el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit d’esports a la Roca del Vallès, 
i que es transcriuen a continuació: 
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“11. Les obligacions del beneficiari 
� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions 
fixades en la resolució de la sol·licitud de subvenció, en un termini de quinze dies hàbils. 
L’acceptació de la subvenció comporta també la de la normativa que la regula. 
� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint en 
compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa 
d’aplicació. 
� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Seguretat Social. 
� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada i pels conceptes 
assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la sol·licitud de subvenció, dins dels terminis 
establerts, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la 
concessió de la subvenció. 
� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el document de 
sol·licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb 
posterioritat a l’atorgament (reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, 
en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 
� Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector d’actuació o 
districte tutor de la subvenció. 
� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i 
facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions o ens públics en 
el darrer any.  
� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, reproduint-se 
fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, “amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès (escut Ajuntament de la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador 
que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra 
mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries de 
les subvencions atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del beneficiari. 
12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el 
destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat (llibres i 
registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, per un import igual al 
pressupostat a la sol·licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi retirar els originals, 
s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, en els quals es farà constar 
“concepte subvencionat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès i data d’atorgament”, i es 
substituiran per fotocòpies compulsades dels originals invalidats. 
Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la subvenció les factures o 
documents substitutius corresponents a l’aportació municipal, que hauran de complir els 
requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 
29.11.2003), pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació 
total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.” 
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QUART.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Serveis Socials. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que 
en són interessats. 
 
 

4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS CULTURA DINAR O  
SOPAR DE GERMANOR FESTA MAJOR 

 
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 durant l’any 2012 es realitzaran, en ocasió de les fetes majors d’estiu, 
els tradicionals dinars i sopars de germanor pels quals es cobren uns preus 
públics, des de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones es proposa modificar 
els següents preus públics per a l’any 2012 corresponents a l’Ordenança Fiscal 
nº 25, incrementant-los en un 20%, tenint en compte que des de l’any 2006 no 
s’ha augmentat aquest preu públic ni aplicant l’IPC anual corresponent. 
Aquests preus es mantindran vigents per els anys posteriors si no hi ha cap 
modificació al respecte. 
 
Vist l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus públics 
per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la 
competència per modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord 
amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix 
preus públics  per  a la prestació de serveis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
Atès que per part dels diferents Departaments de l’Area de Serveis i Atenció a 
les Persones s’ha fet un estudi sobre el cost d’aquestes activitats, i han cregut 
oportú augmentar per a l’any 2012 l’import d’aquestes activitats. 
 
Vist l’informe del tècnic de cultura. 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  la modificació dels imports dels nous preus públics de Serveis 
Culturals de l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus públics per a la 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 10 

prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal, 
d’acord amb el detall següent: 
 
I.- SERVEIS CULTURALS  
 

Concepte Periodicitat Preu 
Dinar o Sopar de Germanor Festa Major Puntual 6,00€ 

 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
TERCER-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a 
l’Area de Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
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. 
 
 
TEMA SOBREVINGUT 
 

5. Subvenció franges forestals 
 
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’Ordre AAM/155/2012, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables, i es 
convoquen els corresponents a l’anys 2012-2013.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès fa les feines de tractament de la 
vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, i en nuclis urbans 
vulnerables que s’ajusten a la tipologia d’activitats subvencionables a la 
convocatòria.  
 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 11 

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 (...) 
 
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. 
 
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. 
 
Es per tot això  que es proposa l’adopció  dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol�licitar a la Generalitat, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural el següent ajut econòmic: 
 
Nom de l’urbanització Superfície d’actuació Import pressupostat Ajut sol.licitat 

SANT CARLES  5,83 ha 19.627,03 € 3.498,00 € 
LA PINEDA  1,86 ha   3.956,36 € 1.160,00 € 
CAN GURRI  1,84 ha   2.584,50 € 1.104,00 € 
SANT JORDI  1,28 ha   2.778,25 €    768,00 € 
TOTAL 10,81ha 28.946,14 € 6.486,00 € 
 
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible per a la signatura dels 
documents que es derivin d’aquest acord.” 
 

6. Aprovació de la CMO 6 de les obres de l'escola bressol de La Torreta, 
presentada per CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. i per un import de 
77.930,79 euros (IVA inclòs) 

 
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 6 de les obres realitzades el mes maig de 2012, i 
referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a nom de 
l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un import 
de 77.930,79 euros. 
 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 08 321 62200 
Escola bressol La Torreta. 
 
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
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ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 760/2011 de 30 de juny de 2011.  
 
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. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar certificació número 6 de les obres realitzades el mes de maig 
de 2012, i referides al Projecte d’execució de l’escola bressol de La Torreta, a 
nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A,  amb CIF A-08708521, per un 
import de 77.930,79 euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 20:00, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


