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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
ANUNCI d'informació pública del Manual d'Identitat Corporativa i de l'escut administratiu de l'Ajuntament de
la Roca del Vallès (exp. S.P. 5583/18 General 4804/18).
El Ple de l'Ajuntament de La Roca del Vallès, en sessió de 31 de gener de 2019, va aprovar el següent acord:
” Primer.- Iniciar l'expedient per a l'adopció de l'emblema de la Roca del Vallès el qual disposa dels següents
elements:
La construcció del símbol s'inscriu en una retícula de 10x10 mòduls. Aquests mòduls defineixen la
proporcionalitat general del símbol. Per proporcionar altres mides s'ha dividit els mòduls en meitats (X/2). La
construcció de la forma caironada es lleugerament curvada. Gràficament els contorns suavitzats són visualment
més cordials i ens evoquen creixement, dinamisme i pluralitat. Els vertexs també son curvats, s'hi adiuen
millor i fem el símbol més compacte. En resum, aquesta retícula ordena tots els elements que configuren el
símbol, en garanteix la proporcionalitat i en facilita la reproducció, independentment de les dimensions o el
mitjà on s'apliqui.
La marca de l'Ajuntament de la Roca del Vallès es compon de la unió del símbol i el logotip. S'entén com a
logotip la llegenda tipogràfica. Els colors corporatius son el NEGRE i el PANTONE 376. Aquí es mostren les
diferents conversions d'aquests colors segons el sistema de reproducció utilitzat. (Veure document adjunt a
l'expedient 2018/5583)
Segon.- Donar conformitat a la memòria justificativa redactada amb aquesta finalitat per l'Estudi Pau Ors on
consta la descripció detallada de l'emblema i la seva representació gràfica i que es troba a l'expedient
2018/5583.
Tercer.- Cal sotmetre l'expedient complet a informació pública durant un termini de 30 dies mitjançant la seva
exposició al tauler d'anuncis dels ens locals, a la web municipal i la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya als efectes que els interessats puguin revisar l'expedient i formular les al·legacions o
reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut l'expressat termini el Ple de l'Ajuntament ha d'aprovar de
forma expressa l'emblema.”

La Roca del Vallès, 4 de febrer de 2019

Carles Fernández Pérez
Alcalde
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