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Jsa/csm
Exp.: SP. 300/20 General 217/20
Ass: Aprovació acceptació amb avocació subvencions en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2020 del Pla “xarxa de Governs Locals 2020” de la Diputació de Barcelona.

RESOLUCIO ALCALDIA

Atès que la Junta de la Diputació de Barcelona celebrada el 14 d’abril de 2016 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019 (BOPB de 22 d’abril de 
2016),
que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que 
té com a finalitat establir el marc general i las metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla.

Atès que en la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 18 de 
desembre de 2019 que aprova les Bases i el catàleg d’activitats 2020 del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i s’obre la convocatòria anual per 
a l’atorgament d’ajuts

Tenint en compte 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.

Atès que 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.

Tenint que compte que el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a 
l’article 304 i següents del ROAS.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 994/19 de data 10 de juliol de 2019.

Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el 
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o 
per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies 
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En 
els supòsits de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament 
dependents, el coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan 
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delegant. En tot cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser 
notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la 
resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs, 
encara que es pot impugnar en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la 
resolució del procediment.

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.

Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 8 de 
juny de 2020

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,

RESOL

PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei 
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SEGON.- Acceptar els següents ajuts de la Diputació de Barcelona dins en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “xarxa de Governs Locals 2020”:

NOM 
ACTUACIO CODI IMPORT 

CONCEDIT

Prestació de 
serveis públics 
i garantir la 
cohesió social 

20/Y/286585 6334,92
Cicle de 
passejades de 
marxa nòrdica 
per a gent 
gran 20/Y/286766 1500
Material 
inventariable i 
noves 
tecnologies 
d’equip . 
esportius 20/Y/280367 2837,57
Com Salut 20/Y/288605 6816,44
Establiment i 
manteniment 
de Colònies de 
gats 20/Y/289827 1000
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Control 
Integral Aus 
urbanes i 
costos 
materials i 
analítiques de 
pìscines 20/Y/288858 6000

Costos 
materials i 
analítiques de 
piscines per 
garantir-ne les 
condicions 
higiènico 
sanitàries

s'ajunta amb 
la de dalt de 
les cotorres

 
Accions de 
vigilància i 
control de 
seguretat 
alimentària 20/Y/289049 3099,95

Arranjaments 
d'habitatges 20/Y/289576 2100
Finançament 
en l'ambit de 
Serveis 
Socials 20/Y/279160 34830,2
Fira de la col 20/Y/285777 2548

Dinamitzador/a 
comercial per 
l’Associació de 
Comerciants 
de la Roca

20/Y/285641 5000
20/Y/287318 4610,38Suport 

Actuacions 
Municipals 
Igualtat   
Tarda jove 20/Y/284465 4193,38

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 343fcef87612452480e9d06fce013a84001 Data document: 10/06/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/737 - Data Resolució: 12/06/2020

Signatura 1 de 4

Antoni López Alonso 10/06/2020 INTERVENTOR

Signatura 2 de 4

Antoni Peralta Garcerá 10/06/2020 SECRETARI

Signatura 3 de 4

Albert Gil i Gutiérrez 11/06/2020 ALCALDE

Signatura 4 de 4

Antoni Peralta Garcerá 12/06/2020 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

Línia 1, 
sosteniment 
del servei de 
l'escola 
bressol 
municipal curs 
2017-2018 20/X/282493 37240,07
Escola 
municipal de 
música 20/Y/285299 5355,9
Dinamització 
participació 
ciutadana 20/Y/289411 2995

Activitats 
culturals de les 
festes majors 20/Y/278792 2058

Suport a la 
despesa 
corrent. PC 
Cap municipi 
enrere suport 
integral contra 
COVID-19. 20/X/290822 31005,9
Dinamització 
de l'activitat 
física i l'esport 
local 20/Y/279924 6000

Suport a la 
despesa 
inversora. PC 
Cap municipi 
enrere suport 
integral contra 
COVID-19. 20/X/290508 13288,24

TERCER.- Presentar a la Diputació  de Barcelona el corresponent imprès 
d’acceptació

QUART - Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a totes les regidories 
de l’àrea de Serveis i atenció a les persones.
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