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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL DIA EL DIA EL DIA EL DIA 11 de febrer de 201011 de febrer de 201011 de febrer de 201011 de febrer de 2010. NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO . NÚMERO 2010/42010/42010/42010/4....    
 
    
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:        Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:   Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 

A la Roca del Vallès, el dia 11 de febrer de 2010, essent les 18:20 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il·lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí 
i Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata. La regidora Sra. Marta Pujol i 
Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de 
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, 
Sra. Montserrat Justribó Parra. 
 
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 SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR    
 
1.- Aprovació acta dia 28 de gener de 2009 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
 
2.- Donar compte de la relació de factures per import de 5.323,59 €, aprovada 
per resolució alcaldia amb el núm 54/2010. 
 
3.- Aprovar factures exercici 2010 i corresponent a feines exercici 2009, per 
import de 4.789,24 euros. 
 
4.- Aprovar factures exercicis tancats per import de 964.660,05 euros. 
 
5.- Certificació 15 del Projecte del Centre Cultural de La Roca del Vallès. 
 
6.- Certificació 13 Polígon Can Font de la Parera 
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7.- Certificació 14 Urbanització SPR 4 Pla de les Hortes 
 
8.- Certificació 4 Projecte de rotonda d’accés a la urbanització del Sector SPR-4 
Pla de les hortes 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
 
9.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia  61/2010, de 28 de gener de 2010, per 
mitjà de la qual se sol·liciten ajuts de suport econòmic a les àrees de Cultural i 
de Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona 
 
10.- Acord d'acceptació de l'atorgament excepcional d'ajuts de menjador fet pel 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel curs escolar 2009/2010, per mitjà dels 
acords de Comissió de Govern 2009/11 i 2010/1 
 

     
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTEÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTEÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTEÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIORRIORRIORRIOR    
    

1.1.1.1. Aprovació acta dia 28 de gener de 2009Aprovació acta dia 28 de gener de 2009Aprovació acta dia 28 de gener de 2009Aprovació acta dia 28 de gener de 2009    
    
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 28 de gener de 2009, 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 amb l’abstenció 
del Sr. Albert Gil Gutiérrez, que no va assistir a la mateixa. 
    
    
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDAÀREA D'ECONOMIA I HISENDA    
    

2.2.2.2. Donar compte de la relació de factures per import de 5Donar compte de la relació de factures per import de 5Donar compte de la relació de factures per import de 5Donar compte de la relació de factures per import de 5.323,59 .323,59 .323,59 .323,59 €, , , , 
aprovada per resolució alcaldia amb el núm 54/2010.aprovada per resolució alcaldia amb el núm 54/2010.aprovada per resolució alcaldia amb el núm 54/2010.aprovada per resolució alcaldia amb el núm 54/2010.    

 
Vista la resolució d’alcaldia núm. 54/2010 per la que s’aprova la relació de 
factures número F/2010/1bis per import 5.323,59 €, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal diu: 
 
ATES ATES ATES 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 ATÈS ATÈS 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. 
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ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
prorrogat  correspon a l’Alcalde autoritzar ,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. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat 
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, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de pagaments fets per caixa de la corporació durant el mes de gener 
amb el  núm. F/2010/ 1bis, núm. F/2010/ 1bis, núm. F/2010/ 1bis, núm. F/2010/ 1bis, per import    de 238,64  238,64  238,64  238,64 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
RESOL: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la relació de pagaments fets per Caixa de la Corporació del mes de 
gener, amb el núm 1bis/2010. 
 
    

3.3.3.3. Aprovar factures exercici 2010 i corresponent a feines exercici 2009, per Aprovar factures exercici 2010 i corresponent a feines exercici 2009, per Aprovar factures exercici 2010 i corresponent a feines exercici 2009, per Aprovar factures exercici 2010 i corresponent a feines exercici 2009, per 
import de 4.789,24 eurosimport de 4.789,24 eurosimport de 4.789,24 eurosimport de 4.789,24 euros....    

 
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 ATES ATES 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 ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 20.a de les Bases d’execució del Pressupost 2009 
prorrogat  correspon a l’Alcalde autoritzar ,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. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 22.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2009 prorrogat 
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, i a l’article 185 del TRLRHL. 
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VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades amb el  núnúnúnúm. F/2010/2, m. F/2010/2, m. F/2010/2, m. F/2010/2, per import    de    
4.789,24 4.789,24 4.789,24 4.789,24 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
RESOL: 
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 4.097,47 euros4.097,47 euros4.097,47 euros4.097,47 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per 
una quantia de 691,77 euros691,77 euros691,77 euros691,77 euros, amb càrrec a les partides pressupostaries relacionades en 
el document adjunt. 
 
TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.- comunicar  el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització. 
    
    

4.4.4.4. AAAAprovar factures exercicis tancats per import de 964.660,05 euros.provar factures exercicis tancats per import de 964.660,05 euros.provar factures exercicis tancats per import de 964.660,05 euros.provar factures exercicis tancats per import de 964.660,05 euros.    
 
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 ATES ATES 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 ATÈS ATÈS 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 ATÈS ATÈS ATÈS que de conformitat amb l’article 22.3 de les Bases d’execució del Pressupost 
2009 prorrogat correspon a la Junta de Govern aprovar les despeses originades en 
exercicis anteriors que pugui ser aplicada a crèdits del Pressupost vigent. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la relació de factures presentades relatives a l’exercici 2009 amb el núm. Fnúm. Fnúm. Fnúm. F/2010, /2010, /2010, /2010, 
per import    de 964.660,05  964.660,05  964.660,05  964.660,05 €.... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 964.660,05 euros964.660,05 euros964.660,05 euros964.660,05 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització. 
    
S’absenta de la sessió la Sra. Marta Pujol Armengol. 
    

5.5.5.5. Certificació 15 del ProCertificació 15 del ProCertificació 15 del ProCertificació 15 del Projecte del Centre Cultural de La Roca del Vallès.jecte del Centre Cultural de La Roca del Vallès.jecte del Centre Cultural de La Roca del Vallès.jecte del Centre Cultural de La Roca del Vallès.    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació núm. 15, emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, a nom de l’empresa CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA amb C.I.F. A-
08.708.521, per les obres del “Projecte del Centre Cultural de la Roca del Vallès”, per 
un import de 241.560,02, IVA inclòs, relativa al mes de novembre de 2007. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que aquesta certificació, juntament amb les certificacions núm. 1 a 15 representa 
un 100% del pressupost d’adjudicació, que ascendeix a la quantitat de 1.760.587,15 
euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 05.451.62503 - 
Segona Fase Centre Cultural, inclosa en el Pressupost General per a 2009, prorrogat 
per al 2010.  
 
VISTVISTVISTVIST l’informe dels Serveis Tècnics de 13 de gener de 2010. 
 
Es per tot això que aquesta AlcaldiaEs per tot això que aquesta AlcaldiaEs per tot això que aquesta AlcaldiaEs per tot això que aquesta Alcaldia----PresiPresiPresiPresidència, en ús de les atribucions que li dència, en ús de les atribucions que li dència, en ús de les atribucions que li dència, en ús de les atribucions que li 
confereix la legislació esmentada, RESOL:confereix la legislació esmentada, RESOL:confereix la legislació esmentada, RESOL:confereix la legislació esmentada, RESOL:    
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació núm. 15, a nom de CONSTRUCCIONES SOLIUS, SA, 
amb C.I.F. A-08.708.521, per  les obres del “Projecte del Centre Cultural de la Roca del 
Vallès”, per un import de 241.560,02 euros, IVA inclòs. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
    

6.6.6.6. Certificació 13 Polígon Can Font de la PareraCertificació 13 Polígon Can Font de la PareraCertificació 13 Polígon Can Font de la PareraCertificació 13 Polígon Can Font de la Parera    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació núm. 13, emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, a nom de l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. amb C.I.F. A-17.000.993, 
per les obres “Urbanització Polígon Industrial Can Font de la Parera”, per un import de 
41.947,00 euros, IVA inclòs, relativa al mes d’octubre de 2008. 
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ATÈSATÈSATÈSATÈS que aquesta certificació núm. 13, juntament amb les certificacions 1 a 12, 
representa un 94,82 % del pressupost d’adjudicació, que ascendeix a la quantitat de 
4.299.850,95 euros. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.151.60037 – Can 
Font de la Parera, inclosa en el Pressupost per a 2009, prorrogat per a l’exercici 2010.  
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :        
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la certificació núm. 13, a nom d’ AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.,  amb 
C.I.F. A-17.000.993, per  les obres “Urbanització Polígon Industrial Can Font de la 
Parera”, per import de 41.947,00 euros, IVA inclòs. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON----.... Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
    

7.7.7.7. Certificació 14 Urbanització SPR 4 Pla de les HortesCertificació 14 Urbanització SPR 4 Pla de les HortesCertificació 14 Urbanització SPR 4 Pla de les HortesCertificació 14 Urbanització SPR 4 Pla de les Hortes    
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
    
VISTAVISTAVISTAVISTA la certificació núm. 14, emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, a nom de l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. amb C.I.F. A-17.000.993, 
per les obres d’urbanització dels Sector SPR-4 Pla de les Hortes, per un import de 
76.458,69 euros, IVA inclòs, relativa al mes de juliol de 2008. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que aquesta certificació núm. 14, juntament amb les certificacions 1 a 13, 
representa un 98,79 % del pressupost d’adjudicació, que ascendeix a la quantitat de 
3.660.500,00 euros. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.151.60048 – SPR 
4 Pla de les Hortes-, inclosa en el Pressupost per a 2009, prorrogat per a l’exercici 
2010. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS :        
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar la certificació núm. 14, a nom d’ AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A, amb 
C.I.F. A-17.000.993, per les obres d’urbanització del sector SPR-4, per import de 
76.458,69 euros, IVA inclòs. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització. 
    

8.8.8.8. Certificació 4 Projecte de rotonda d'accés a la urbanització del Sector Certificació 4 Projecte de rotonda d'accés a la urbanització del Sector Certificació 4 Projecte de rotonda d'accés a la urbanització del Sector Certificació 4 Projecte de rotonda d'accés a la urbanització del Sector 
SPRSPRSPRSPR----4 Pla de les hortes4 Pla de les hortes4 Pla de les hortes4 Pla de les hortes    
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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 Vista Vista Vista la certificació núm. 4 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, a nom de l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA amb C.I.F. A-17.000.993, per les 
obres relatives al “Projecte de rotonda d’accés a la urbanització del Sector SPR-4 Pla de 
les hortes”, per un import de 30.622,48 euros, IVA inclòs, relativa al mes de gener de 
2010. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que aquestes certificacions representen un 100% del pressupost d’adjudicació, 
que ascendeix a la quantitat de 336.999,31 euros. 
 
ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 02.432.60048 – SPR 
4 Pla de les Hortes, inclosa en el Pressupost General per a 2009, prorrogat per a 
l’exercici 2010. 
  
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següentsEs per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDSACORDSACORDSACORDS :  
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació núm. 4 a nom d’ AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, amb C.I.F. 
A-17.000.993, per  les obres de la rotonda d’accés a la urbanització del Sector SPR-4 
Pla de les hortes, per import de 30.622,48 euros, IVA inclòs, relativa al mes de gener de 
2009. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
 
    
ÀRÀRÀRÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESEA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESEA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONESEA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES    
    

9.9.9.9. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia  61/2010, de 28 de gener de 2010, Ratificació de la Resolució d'Alcaldia  61/2010, de 28 de gener de 2010, Ratificació de la Resolució d'Alcaldia  61/2010, de 28 de gener de 2010, Ratificació de la Resolució d'Alcaldia  61/2010, de 28 de gener de 2010, 
per mitjà de la qual se per mitjà de la qual se per mitjà de la qual se per mitjà de la qual se sol·licitensol·licitensol·licitensol·liciten ajuts de suport  ajuts de suport  ajuts de suport  ajuts de suport econòmic a les àrees de econòmic a les àrees de econòmic a les àrees de econòmic a les àrees de 
CulturaCulturaCulturaCultura i de Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona i de Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona i de Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona i de Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona    

 
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 la Resolució 1383/2009, de 
data 9 de desembre de 2009, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 20 de 
desembre del 2009 que aprova les Bases i el catàleg d’activitats 2010 del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i s’obre la convocatòria anual per a 
l’atorgament d’ajuts.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès desenvolupa serveis a les diferents Àrees 
Municipals que s’ajusten a la tipologia d’activitats subvencionables a la convocatòria.  
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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 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en data 14 de gener de 2010, va 
acordar sol·licitar una primera tongada d’ajuts del catàleg d’activitats 2010 i s’han 
detectat activitats susceptibles de cursar una nova sol·licitud a la Diputació. 
 
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 836/07 de data 6 de juliol de 2007, publicades al BOP de Barcelona número 
187, de data 6 d’agost de 2007, publicat al BOP de Barcelona número 187, de data 6 
d’agost 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. 
 
Donada l’emergència d’aquesta tramitació, d’acord amb l’article 21.k) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, es proposa tramitar la sol·licitud de nous ajuts mitjançant 
Resolució d’Alcaldia a ratificar en la propera Junta de Govern Local que se celebri. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia – Presidència, en l’ús de les seves atribucions,  

RESOLRESOLRESOLRESOL: 
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els següents ajuts econòmics: 
 

ÀMBIT 
DIPUTACIÓ 

LÍNIA DE 
SUPORT 

DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
AJUNTAMENT 
APLICACIÓ 

SOL.LICIT
UD 

SUBVENCI
Ó 2010 

CULTURA 
Polítiques locals 

de patrimoni 

cultural 

Presentació 

d’elements 

patrimonials 

Projecte de 

musealització de 

la Ruta 

Prehistòrica de la 

Roca 

19.344 € 

Societat del 
coneixement 

Foment de l’ús i 

la millora de les 

tecnologies de la 

informació i la 

comunicació 

Accés electrònic 

de la ciutadania 

als serveis públics 

Projecte 

d’adaptació 

municipal a la 

Llei 11/2007, de 

22 de juny 

6.660 € 

 
SEGONSEGONSEGONSEGON.- Trametre aquest acord a L’Àrea de Govern Local de la Diputació de 
Barcelona.  
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TERCER.TERCER.TERCER.TERCER.---- Realitzar la sol·licitud individualitzada d’ajut econòmic a cadascuna de les 
Àrees de la Diputació de Barcelona 
 

Quart.Quart.Quart.Quart.----    Ratificar aquesta Resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri.” 
 
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 836/07 de data 6 de juliol de 2007, publicades al BOP de Barcelona número 
187, de data 6 d’agost de 2007, publicat al BOP de Barcelona número 187, de data 6 
d’agost 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. 
 
És per tot això que el regidor d’Economia i Hisenda sotasignant proposa a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia 61/2010, de data 28 
de gener de 2010. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    
    

10.10.10.10. Acord Acord Acord Acord d’acceptaciód’acceptaciód’acceptaciód’acceptació de l'atorgament excepcional d'ajuts de menjador fet  de l'atorgament excepcional d'ajuts de menjador fet  de l'atorgament excepcional d'ajuts de menjador fet  de l'atorgament excepcional d'ajuts de menjador fet 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel curs escolar 2009/2010, per pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel curs escolar 2009/2010, per pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel curs escolar 2009/2010, per pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel curs escolar 2009/2010, per 
mitjà dels l'acords de Comimitjà dels l'acords de Comimitjà dels l'acords de Comimitjà dels l'acords de Comissió de Govern 2009/11 i 2010/1ssió de Govern 2009/11 i 2010/1ssió de Govern 2009/11 i 2010/1ssió de Govern 2009/11 i 2010/1    

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
El 26 de juliol de 1996, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, van signar un conveni en què la 
Generalitat de Catalunya delegava en el Consell Comarcal la competència de gestió del 
servei de transport escolar, servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, pel qual el Consell Comarcal s’obliga a atorgar ajuts de menjador, 
mitjançant convocatòria pública. 
 
El 22 d’abril de 2009, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de les Bases 
reguladores dels ajuts de menjador i la convocatòria per al curs escolar 2009/2010, 
publicades al BOPB núm. 105, de 2 de maig de 2009. 
 
El 9 de setembre de 2009, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar la 
distribució dels ajuts de menjador pel curs escolar 2009/2010. 
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Atès que, en data 23/12/09 i NRGE 9969/09, es va notificar a aquest Ajuntament 
l’acord de la Comissió de Govern 2009/11, i que, en data 26/01/10 i NRGE 483/10, es 
va notificar a aquest Ajuntament l’acord de la Comissió de Govern 2010/1, de data 20 
de gener, per mitjà dels quals es feien uns atorgaments excepcionals d’ajuts de 
menjador pel curs escolar 2009/2010, entre d’altres, al municipi de la Roca del Vallès 
 
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament, de data 1 de febrer de 
2010.  
 
Atès que, l’acceptació de subvencions d’import inferior a 60.101,21 euros és una 
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’Alcaldia 
836 de 6 de juliol de 2007 publicades al BOP de Barcelona número 187, de data 6 
d’agost de 2007, publicat al BOP de Barcelona número 187, de data 6 d’agost 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. 
 
    
És per tot això que    la regidora de Serveis Socials sotasignant proposa a la Junta de 
govern l’adopció dels següents 
    
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Acceptar l’atorgament excepcional d’ajuts de menjador fet pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per la curs escolar 2009/2010, acords 2009/11 i 2010/1, 
segons la relació que es detalla a continuació: 
 

- Atorgament ajuts de menjador, d’acord amb les previsions de l’article 4.2 de les 
bases reguladores dels ajuts de menjador, per al curs escolar 2009/2010 
següents: 

 

Municipi Alumnes(Cognoms 
i Nom) 

Curs 
escolar 

Centre 
Escolar 

Puntuació Import 

La Roca 

del Vallès 

A. I. P-4 CEIP La 

Torreta 

20 615,00€ 

La Roca 

del Vallès 

A. G. M P-3 CEIP La 

Torreta 

20 416,25€ 

La Roca 

del Vallès 

J. M. B. P-3 CEIP La 

Torreta 

20 416,25€ 

La Roca 
del Vallès 
TOTAL 

    1.447,50€ 

 

 
- Atorgament ajuts de menjador, d’acord amb les previsions de l’article 9.8 de les 

Bases reguladores dels ajuts de menjador, per al curs escolar 2009/10 següents: 
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Municipi Alumnes(Cognoms 
i Nom) 

Curs 
escolar 

Centre 
Escolar 

Puntuació Import 

La Roca 

del Vallès 

A. S. 2n CEIP Pilar 

Mestres 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

M. S. P-4 CEIP Pilar 

Mestres 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

P. B. O. 2n CEIP 

Mogent 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

J. B. O. 2n CEIP 

Mogent 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

T. R. B. 2n CEIP 

Mogent 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

A. B. R. P-5 CEIP La 

Torreta 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

A. B. R. 3r CEIP La 

Torreta 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

J. B. R. 6è CEIP La 

Torreta 

3 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

S. Z. G. 3r CEIP 

Mogent 

3 663,75€ 

La Roca 
del Vallès 
TOTAL 

    5.973,75€ 

 
- Atorgar els ajuts de menjador, d’acord amb les previsions de l’article 9.8 de les 

Bases reguladores dels ajuts de menjador, per al curs escolar 2009/2010 
següents: 

 

Municipi Alumnes(Cognoms 
i Nom) 

Curs 
escolar 

Centre 
Escolar 

Puntuació Import 

La Roca 

del Vallès 

M. M. M. P-3 CEIP 

MOGENT 

2 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

A. M. M. P-3 CEIP 

MOGENT 

2 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

M. G. C. 6è CEIP 

PILAR 

MESTRES 

2 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

M. V. S. P-4 CEIP 

PILAR 

MESTRES 

2 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

S. H. M. 1r CEIP 

PILAR 

MESTRES 

1 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

P. H. M. P-3 CEIP 

PILAR 

1 663,75€ 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 
genisci@laroca.cat 

www.laroca.cat    
 

MESTRES 

La Roca 

del Vallès 

M. H. M. P-3 CEIP 

PILAR 

MESTRES 

1 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

J. M. M. 1r CEIP 

MOGENT 

1 663,75€ 

La Roca 

del Vallès 

I. M. M. P-4 CEIP 

MOGENT 

1 663,75€ 

La Roca 
del Vallès, 
TOTAL 

    5.973,75€ 

 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als interessats, i 
comunicar-lo a la Intervenció municipal i als Serveis Socials municipals    
    
    
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
19:50, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària      L’alcalde 
 

    
 


