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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUN TA DE 
GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA 20 de juny de 2013. NÚMERO  
2013/13. 
 
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 20 de juny de 2013, essent les 18:40 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. 
 
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 6 de juny de 2013 
 
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 6 de juny de 2013, 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. Donar compte de la relació de factures d'import 167.920,27 €, aprovada per 
resolució Alcaldia amb el núm 675/2013. 

 
 
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 . 
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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. 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 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012  prorrogat per a l’exercici 2013, 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 2012 
prorrogat per a l’exercici de 2013 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 
de mesures per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 
2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/8, per un import 
de 167.920,27 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 129.222,13 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 38.698,14 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
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TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització 
 

3. Donar compte de la relació de factures 7/2013 d'import 35.972,55 euros 
aprovada per resolució d'alcaldia del dia 27 de maig de 2013 

 
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. 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 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012  prorrogat per a l’exercici 2013, 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 2012 
prorrogat per a l’exercici de 2013 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 
de mesures per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 
2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/7, per un import 
de 35.972,55 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
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Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 7.376,43 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 28.596,12 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

4. OM. 15/2012. Ganaderia Les Valls, S.A. Obres per reparació del cobert 
agrícola i construcció d'un cobert agrícola.  

 
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 llicència d’obres majors de data 23 de gener de 2013 
NGRE 496, i posterior rectificació de data 23 d’abril de 2013 NGRE 2488, 
formulada per Alianplast Serveis SL per obres de construcció d’una piscina al 
C/ Ginestes 30, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert 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 de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta 
municipal en data 22 de febrer  de 2013, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa 
urbanística reguladora. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
de juny de 2011, 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.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, a Alianplast Serveis SL, per  a obres de 
construcció d’una piscina al C/ Ginestes 30, dins d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
 
 Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  
 
  Piscina    
Superfície 47,48     m2 
Coef               0,41      
Mòdul 1940,48 €/m2 
Base Ajuntament       37.536,26      

 TOTAL        37.536,26     € 
   

 Impost 3,9%            1.463,91     € 
Taxa           206,29     € 

TOTAL LLICENCIA 1670,20  € 
 
TERCER.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 1.001,55 €. 
 
QUART.- Caldrà dipositar una fiança per gararntir la correcta reposició dels 
elements públics afectats de 1.000 € 
 
CINQUÈ.-Condicions de Llicència: 
 
-Si la obra comporta afecció de la via publica amb material (silos, àrids, 
ciment)  o maquinaria l’estudi basic de seguretat i salut haurà de contemplar  
plànol de  senyalització nocturna i diürna de la part de via publica , amb 
independència de la necessitat de disposar de la preceptiva llicencia 
municipal d’ocupació de via publica. 
 
-Si hi haguessin modificacions a l’obra, aquestes no han de transgredir les 
condicions de la llicència atorgada i han de ser notificades i aprovades per 
l’ajuntament abans de  d’efectuar-les. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 



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 

 

 6 

5. Ratificació Resolució Alcaldia aprovació preus públics servei de cultura, 
lámines i postals festa de la prehistoria 

 
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 Resolució  de 
data 13 de juny de 2013, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que el diumenge 16 de juny es celebrarà la 5a edició de la Festa de la 
Prehistòria a la Verneda amb un seguit d’activitats dirigides a tots els públics, 
tallers i visites guiades per donar a conèixer la Ruta Prehistòrica. 
 
Atès que l’artista Antonio Cruz, que ha expostat la seva obra en el Centre 
Cultural i que ha realitzat uns dibuixos a ploma de cada un dels 7 jaciments 
arqueològics de la Ruta Prehistòrica, dels quals s’ha cregut oportú fer-ne 
reproduccions dels originals realitzats a ploma en format de postals i làmines 
per poder vendre durant la Festa, pels quals es cobrarà un preu públic. 
 
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 la tècnica de cultura ha fet un estudi sobre el cost d’aquestes 
activitats, i s’ha cregut oportú establir l’import per a l’any 2013. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Cultura. 
 
És per tot això, que en us de les facultats que em són conferides,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.-  Aprovar  els imports dels nous preus públics del Servei de Cultura de 
l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus públics per a la prestació de 
serveis o realització d’activitats de competència municipal, d’acord amb el 
detall següent: 
 
I.- SERVEIS DE CULTURA  
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Festa Prehistòria 
PRODUCTE  IMPORT EN EUROS 

Postal 2€ 

Làmina DIN 4 5€ 

Làmina DIN 3 20€ 

 
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. 
 
QUART- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 13 
de juny de 2013. 
 

6. Aprovació convocatoria subvencions entitats culturals i juvenils any 2013  
 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions 
destinades a associacions culturals aprovada per acord de Ple del 3 de juny 
del 2004. 
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L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 

a) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o 
social al municipi.  

b) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar 
com a precedent. 

c) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

d) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència. 

e) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs 
públic. 

 
La present convocatòria estarà regida per la Normativa reguladora per a 
l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals aprovada 
per acord del Ple de 3 de juny de 2004. En tot el no previst a les mateixes seran 
d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 Euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol�licitud i atorgament de subvencions 
destinades a associacions culturals, per a l’any 2013. 
 
SEGON.- El pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a càrrec de 
les partides i per les quanties i projectes següents: 
 

Activitats Culturals 
05-334-48500 Subvencions 

entitats culturals 
35.991,35 € 

 
TERCER.- El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i finalitzarà el dia 11 de juliol de 2013. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 

7. Aprovació convocatòria subvencions activitats esportives any 2013 
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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. 
 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions per 
a activitats esportives aprovada per acord de Ple de 3 de juny del 2004. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 

f) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o 
social al municipi. 

g) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar 
com a precedent. 

h) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

i) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència. 

j) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs 
públic. 

 
Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a 
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives aprovada per acord 
del Ple de 3 de juny de 2004. En tot el no previst a les mateixes seran 
d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011.  
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions 
per activitats esportives, per a l’any 2013. 
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SEGON.- Establir un pressupost màxim per l’atorgament de subvencions anirà a 
càrrec de la partida i per la quantia següent: 

 

Activitats 
Esportives 

09-340-48504 Subvencions 
entitats esportives 

38.000 € 

 
TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i finalitzarà el dia 11 de juliol de 2013. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 

8. Aprovació convocatoria subvencions activitats educatives de l'any 2013 
 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu al municipi 
aprovada per acord de Ple de 15 de maig de 2008. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 

k) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o 
social al municipi. 

l) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar 
com a precedent. 

m) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

n) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència. 

o) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs 
públic. 

 
Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a 
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis de 
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l’àmbit educatiu al municipi aprovada per acord del Ple de 15 de maig de 
2008. En tot el no previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes 
continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol�licitud i atorgament de subvencions 
pel desenvolupament d'activitats i serveis de l'àmbit educatiu al municipi per a 
l’any 2013. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a 
càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents: 
 

 

Activitats 
Educatives 

08-321-48502 Subvenció escoles 
públiques 

18.225,00 € 

Activitats 
Educatives 

08-321-48503 Subvenció AMPA 
escoles 

14.962,50 € 

 
TERCER.-  El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i finalitzarà el dia 11 de juliol de 2013. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 

9. Aprovació convocatoria subvencions activitats socials de l'any 2013 
 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 

p) Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o 
social al municipi. 
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q) Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement 
revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar 
com a precedent. 

r) Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 

s) La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-
discriminació, eficàcia i eficiència. 

t) El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs 
públic. 

 
Aquesta convocatòria estarà regida pels preceptes continguts a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol�licitud i atorgament de subvencions 
pel desenvolupament d'activitats i serveis socials al municipi per a l’any 2013. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a 
càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents: 

 

Activitats Socials 
07-233-48501 Subvencions 

Entitats socials 
10.000,00 € 

 
TERCER.-  El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i finalitzarà el dia 11 de juliol de 2013. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 19:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


