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Ass.: Aprovació bases subvencions per a projectes i activitats ciutadanes a 
desenvolupar en l’àmbit l’acció social, cultura, esports, joventut i educació de l’any 
2020 
 
 

EDICTE 
 

La Junta de Govern de La Roca del Vallès, en sessió de 17 de febrer de 2020, va 
aprovar el següent acord: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la 
realització de projectes i activitats en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, joventut, 
solidaritat, igualtat i educació, el text íntegre de les quals és el que figura com annex I 
a la present proposta, a tots els efectes legals.  
 
Segon.- Publicar el contingut d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions en els termes establerts en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), en compliment d’allò disposat en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny ROAS; al tauler d’edictes de la corporació i 
al web municipal per a la seva informació pública. Una referència d’aquest anunci 
s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- Sotmetre-la a informació pública, per un període de vint dies naturals, a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb allò disposat a l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, de 
l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic de les Administracions 
Públiques de Catalunya, i de l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.  
 
Quart.- Tenir-les aprovades definitivament, sempre i quan no s’hagin presentat 
al·legacions durant el període d’informació pública i procedir a la seva publicació a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions.  
 
Cinquè.- Aprovar el text de les bases específiques en llengua castellana que 
s’adjunten com annex IX a la present proposta, a tots els efectes legals, en compliment 
d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció 
General de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de 
subvencions (publicada al BOE número 299, de 15 de desembre de 2015). 
 
Sisè.- Aprovar els formularis que han d’acompanyar la sol·licitud de subvenció i que 
s’adjunten com a annex a la següent proposta, a tots els efectes legals, i que es 
detallen a continuació:  

1. Sol·licitud subvenció (annex II); 
2. Fitxa dades entitat (annex III); 
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3. Fitxa projecte (annex IV); 
4. Fitxa registre entitats (annex V); 
5. Fitxa declaracions (annex VI);  
6. Fitxa pressupost projecte (annex VII); i 
7. Fitxa agrupació de persones (annex VIII) 

 
Sisè.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’àrea de Servei i Atenció a 
les persones.” 
 
 
La Roca del Vallès, a 19 de febrer de 2020. 
 
 
L'Alcalde 
Albert Gil Gutierrez 
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