
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    
 

 1 

ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA LA LA LA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA 
EL EL EL EL DIA DIA DIA DIA 9 de setembre de 20109 de setembre de 20109 de setembre de 20109 de setembre de 2010.... NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  NÚMERO  2010/23 2010/23 2010/23 2010/23....    
 
    
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 9 de setembre de 2010, essent les 17:35 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, i el regidor Sr. Santiago Raimi i 
Fortuny en la seva condició de regidor convidat expressament per a aquest 
acte, assistits per mi la secretari acctal Robert Roca i Parés. 
 
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 actes dies 29 de juliol, 5 i 26 d'agost i 2 de setembre 
 
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 d'import 587.695,38 €, aprovada per 
Resolució d'Alcaldia amb el núm 1014/2010. 
 
3.- Donar compte de la resolució Alcaldia aprovant la certificació núm 1 a nom 
de Serxar,SA corresponent a les obres de juliol projecte FEOLS millora 
accessibilitat a l'escola Pilar Mestres, escola Bressol, biblioteca i Centre Cultural 
del TM de La Roca. 
 
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    
 
4.- Aprovació del contingut i la signatura del conveni de col.laboració entre 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès i l'empresa Value Ratail Mangement Spain, SL 
pel finançament de les entitats socioculturals i esportives del municipi de la 
Roca del Vallès 
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5.- Ratificació de les Resolucions d'Alcaldia de 17 i 23 d'agost de 2010 que 
aproven l'atorgament subvencions destinades a associacions culturals per l'any 
2010 
    
    

1.1.1.1. Aprovació acteAprovació acteAprovació acteAprovació actes dies 29 de juliol, 5 i 26 d'agost i 2 de setembres dies 29 de juliol, 5 i 26 d'agost i 2 de setembres dies 29 de juliol, 5 i 26 d'agost i 2 de setembres dies 29 de juliol, 5 i 26 d'agost i 2 de setembre    
 
    
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local els 
esborranys de les actes de les sessions de data 29 de juliol, 5  i 26 d’agost i 2 de 
setembre de 2010, de les  quals van estar adjuntades a la convocatòria per a 
l’actual sessió, sense que cap dels membres sol·liciti cap rectificació, les actes 
van ser aprovades amb les abstencions de les del dia 5 d’agost que Sr. Manuel 
Alvarez Herrera, que va excusar la seva absència, la del dia 26 d’agost el Sr. 
Jordi Forti Gurgui va excusar la seva absència i la del dia 2 de setembre que 
també va excusar la seva absència el Sr. Jordi Fortí Gurgui.        
    
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 d'import 587.695,38 Donar compte de la relació de factures d'import 587.695,38 Donar compte de la relació de factures d'import 587.695,38 Donar compte de la relació de factures d'import 587.695,38 €, aprovada , aprovada , aprovada , aprovada 
per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1014/2010.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1014/2010.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1014/2010.per Resolució d'Alcaldia amb el núm 1014/2010.    

    
 
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 18 de les Bases d’execució del Pressupost 2010  
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. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2010 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 
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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 factures presentades amb el  núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/núm. F/2010/27272727, per un    import de    
587.695,38 euros.587.695,38 euros.587.695,38 euros.587.695,38 euros..... 
 
VISTVISTVISTVIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOLRESOLRESOLRESOL :  :  :  :     
  
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació de 
factures adjunta, per una quantia de 7.590,857.590,857.590,857.590,85 euros euros euros euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON....- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta, per 
una quantia de 580.104.53580.104.53580.104.53580.104.53 euros euros euros euros, amb càrrec a les partides pressupostaries 
relacionades en el document adjunt. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització. 
    
    

3.3.3.3. Donar compte de la resolució Alcaldia aprovDonar compte de la resolució Alcaldia aprovDonar compte de la resolució Alcaldia aprovDonar compte de la resolució Alcaldia aprovant la certificació núm 1 a ant la certificació núm 1 a ant la certificació núm 1 a ant la certificació núm 1 a 
nom de Serxar,SA corresponent a les obres de juliol projecte FEOLS nom de Serxar,SA corresponent a les obres de juliol projecte FEOLS nom de Serxar,SA corresponent a les obres de juliol projecte FEOLS nom de Serxar,SA corresponent a les obres de juliol projecte FEOLS 
millora accessibilitat a l'escola Pilar Mestres, escola Bressol, biblioteca i millora accessibilitat a l'escola Pilar Mestres, escola Bressol, biblioteca i millora accessibilitat a l'escola Pilar Mestres, escola Bressol, biblioteca i millora accessibilitat a l'escola Pilar Mestres, escola Bressol, biblioteca i 
Centre Cultural del TM de La Roca.Centre Cultural del TM de La Roca.Centre Cultural del TM de La Roca.Centre Cultural del TM de La Roca.    

    
 
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 d’obres número 1 emesa pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, a nom de l’empresa SERXAR, SA, corresponent a les obres realitzades 
del mes de juliol pel projecte, finançat amb el FEOLS, de millora i accessibilitat a 
l’escola Pilar Mestres, escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural del T.M. La Roca 
del Vallès. 
 
VistaVistaVistaVista la relació de factures 28/2010, per import de 100.968,61 euros que inclou 
únicament la factura expedida amb data 29 de juliol de 2010 per la empresa SERXAR, 
SA. amb NIF A-59161158 pels treballs detallats a la certificació primera d’obres . 
 
VistVistVistVist l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la present 
certificació. 
 
Atès Atès Atès Atès 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 
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President de la Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de 
compromís de despesa legalment adquirits . 
 
AtèsAtèsAtèsAtès que l’aprovació de la certificacions de obra es competència de la Junta de Govern 
com a òrgan de contractació en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’alcaldia número 382/2007 de data 6 de 
juliol. 
    
AtèsAtèsAtèsAtès que de conformitat amb el que disposa la Resolució de 2 de novembre de 2009, 
que regula les especialitats de contractació de les obres incloses en el Fons Estatal per a 
l’ocupació i sostenibilitat local, creat per Reial Decret Llei 13/2009, en la que s’estableix 
que els ajuntaments tindran la obligació d’abonar als contractistes el preu de les obres 
dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels 
corresponents documents que acreditin la realització parcial o total del contracte. 
 
VistaVistaVistaVista la urgència d’aprovar i ordenar el pagament de la factura 10053 corresponent als 
treballs relacionats a la certificació d’obra, emesa amb data 2 d’agost de 2010, abans 
de que finalitzin els 30 dies senyalats a l’esmentada Resolució de 2 de novembre de 
2009. 

 
És per tot això que aquesta Alcaldia És per tot això que aquesta Alcaldia És per tot això que aquesta Alcaldia És per tot això que aquesta Alcaldia –––– Presidència, en l’ús de les seves atribucions,  Presidència, en l’ús de les seves atribucions,  Presidència, en l’ús de les seves atribucions,  Presidència, en l’ús de les seves atribucions, 
DISPOSA:DISPOSA:DISPOSA:DISPOSA:    
 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la certificació d’obres número 1 emesa pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a nom de l’empresa SERXAR, SA, corresponent a les 
obres realitzades del mes de juliol pel projecte, finançat amb el FEOLS, de millora i 
accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, escola Bressol, la Biblioteca i el Centre Cultural del 
T.M. La Roca del Vallès. 
 
SEGONSEGONSEGONSEGON-. Aprovar la relació de factures número 28 per import de 100.968,61 euros. 
 
TERCERTERCERTERCERTERCER –Ordenar el pagament immediat de la factura  
 
QUARTQUARTQUARTQUART – Ratificar l’acord adoptat en el primer punt en la propera la Junta de Govern 
Local. 
 
QUINTQUINTQUINTQUINT.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.  
    
    
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    
    

4.4.4.4. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de Aprovació del contingut i la signatura del conveni de Aprovació del contingut i la signatura del conveni de Aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·col·col·col·laboraciólaboraciólaboraciólaboració entre  entre  entre  entre 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès i l'empresa Value Ratail Mangement l'Ajuntament de la Roca del Vallès i l'empresa Value Ratail Mangement l'Ajuntament de la Roca del Vallès i l'empresa Value Ratail Mangement l'Ajuntament de la Roca del Vallès i l'empresa Value Ratail Mangement 
Spain, SL pel finançament de les entitats socioculturals i esportives del Spain, SL pel finançament de les entitats socioculturals i esportives del Spain, SL pel finançament de les entitats socioculturals i esportives del Spain, SL pel finançament de les entitats socioculturals i esportives del 
municipi de la Roca del Vallèsmunicipi de la Roca del Vallèsmunicipi de la Roca del Vallèsmunicipi de la Roca del Vallès    
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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. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Retail Management Spain, SL 
mostren el seu interès per finançar les entitats socioculturals i esportives  del municipi 
de la Roca del Vallès i, en prova d’això, formalitzen el següent conveni de col·laboració, 
que textualment diu: 
 
“R E U N I T S:“R E U N I T S:“R E U N I T S:“R E U N I T S:    
 
D’una part, el Sr. Rafael Ros i Penedo, alcalde-president de l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès. 

 
De l’altra part, el Sr. Michael Goldenberg, Conseller Delegat de Value Retail 
Management Spain, S.L., actuant en nom i representació  de la mateixa empresa, la 
qual ostenta el número de NIF B-60689486 i que té el seu domicili social a La Roca 
Village, 08430, en el municipi de la Roca del Vallès. 
 

M A N I F E S T E N :M A N I F E S T E N :M A N I F E S T E N :M A N I F E S T E N :    
 
Primer.Primer.Primer.Primer.---- Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa i dona suport a diversos 
projectes socials, culturals i esportius al municipi de la Roca del Vallès. 
 
Segon.Segon.Segon.Segon.---- Que l’empresa Value Retail Management Spain, S.L. està desenvolupant en 
aquest municipi una activitat comercial al centre “La Roca Village”, i entre les seves 
voluntats, està la contribució al desenvolupament de les activitats de les entitats 
socioculturals i esportives del municipi, motiu pel qual vol col·laborar, d’una forma 
especial i en concret, amb les entitats amb les quals “La Roca Village” ve 
tradicionalment col·laborant. 
 
En base al que s’ha exposat, ambdues parts convenen en atorgar el present conveni de 
col·laboració amb subjecció a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.Primera.Primera.Primera.----    L’empresa Value Retail Management Spain,S.L., participarà econòmicament 
en el finançament de despeses que, amb caràcter general, puguin tenir diverses 
entitats socioculturals i esportives del municipi. 
    
Segona.Segona.Segona.Segona.---- L’esmentada col·laboració econòmica que l’empresa Value Retail 
Management Spain, S.L. farà en concepte del finançament de les despeses descrites a 
la clàusula anterior, es traduirà en una aportació de 15.000 euros a l’Ajuntament i es 
destinarà principalment a les entitats amb les qual “La Roca Village” ve tradicionalment 
col·laborant: Associació de Comerciants de la Roca del Vallès; Penya Blanc-Blava; 
Balonmano La Roca; Elskekorrenmolt; el Club Ciclista La Roca en Bike i les entitats de 
Santa Agnès de Malanyanes. 
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L’Ajuntament decidirà en funció de les activitats promogudes per cadascuna d’aquestes 
entitats l’import de la contribució econòmica que correspongui. 
 
Ambdues parts acorden que aquest import serà ingressat  a l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès per transferència bancària al compte corrent 2100 0316 16 0200001819 
(entitat “la Caixa”).  
 
Una vegada fet efectiu l’ingrés, l’Ajuntament de la Roca del Vallès lliurarà a Value Retail 
Management Spain, SL el corresponent document acreditatiu del pagament. 
 
Tercera.Tercera.Tercera.Tercera.---- Pel present document, l’Ajuntament de la Roca del Vallès té a bé d’acceptar 
l’aportació econòmica concedida per Value Retail Management Spain, S.L. i es 
compromet a destinar-la al finançament de despeses que, amb caràcter general, pugin 
tenir les entitats socioculturals i esportives del municipi, que tinguin lloc a l’any 2009 
en el termes indicats en aquest conveni. 
 
Quarta.Quarta.Quarta.Quarta.---- El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i 
finalitzarà el 31 de desembre de 2009. En aquesta data de finalització, l’empresa Value 
Retail Management la Roca, S.L. haurà fet efectiva la totalitat dels 15.000 euros que 
pel present document es compromet a aportar.  
 
Tanmateix, a la finalització d’aquest conveni, ambdues parts estudiaran la possibilitat 
de continuar col·laborant, en un futur, en el finançament de les entitats socioculturals i 
esportives del municipi.” 
    
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, estableix que les 
administracions públiques poden subscriure acords, pactes,  convenis o contractes amb 
persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin 
per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim 
jurídic  específic que per a cada cas prevegi la disposició que els reguli. 
 
L’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de las entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, entén per conveni de 
col.laboració empresarial en activitats d’interès general aquell pel qual els ens locals, 
entre d’altres entitats, a canvi d’un ajut econòmic per a la realització de les activitats 
que efectuïn en compliment de l’objecte o finalitat específica de la entitat, es 
comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del 
col.laborador en aquestes activitats. El mateix article disposa que la difusió de la 
participació del col.laborador en el marc d’aquests convenis de col.laboració no 
constituirà una prestació de serveis. 
 
Així mateix, 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. 
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Atès que l’aprovació de convenis és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta 
de Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007; publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això, que el regidor de Cultura i el d’Esports proposen a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col.laboració entre 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Value Ratail Mangement Spain, SL pel 
finançament de les entitats socioculturals i esportives del municipi de la Roca del Vallès. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa Value Retail Management Spain, SL. 
    
    

5.5.5.5. Ratificació de les Resolucions d'Alcaldia de 17 i 23 d'agost de 2010 que aproven Ratificació de les Resolucions d'Alcaldia de 17 i 23 d'agost de 2010 que aproven Ratificació de les Resolucions d'Alcaldia de 17 i 23 d'agost de 2010 que aproven Ratificació de les Resolucions d'Alcaldia de 17 i 23 d'agost de 2010 que aproven 
l'atorgament subvencions destinades a associacions culturals per l'any 2010l'atorgament subvencions destinades a associacions culturals per l'any 2010l'atorgament subvencions destinades a associacions culturals per l'any 2010l'atorgament subvencions destinades a associacions culturals per l'any 2010    

 
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 de data 17 
d’agost de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que L’Ajuntament de la Roca del Vallès vol donar suport a les entitats i particulars 
que desenvolupen activitats culturals i populars al municipi amb caràcter cívic i públic. 
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 27 de maig del 2010 es va aprovar la 
convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de subvencions destinades 
a associacions culturals i juvenils per a l’any 2010. En el cas de les activitats culturals 
havien de reunir la condició d’activitats del cicle festiu popular i activitats a realitza als 
equipaments culturals. 
 
Vist l’informe favorable a l’atorgament emès per la cap de l’Àrea d’Atenció i Servei a les 
Persones en data 13 d’agost de 2010. 
 
Atès que l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és una 
competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la resolució d’alcaldia 
número 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Considerant que és necessari i d’interès públic resoldre l’atorgament proposat per 
l’Àrea esmentada, si bé condicionat a la ratificació per part de la Junta de Govern Local 
en la propera sessió que se celebri. 
 
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació, 
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RESOLC:RESOLC:RESOLC:RESOLC:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida pressupostària 05-334-48500 
“subvenció a entitats culturals”, l’atorgament de subvencions per un import global de  
28.257,80 € (atorgament condicionat a què justifiquin les entitats del punt SEGON 
d’aquesta resolució) i que es relacionen en la taula següent: 
 

Entitat Import Projecte 

Amics de 
l'Arxiu de la 
Memòria 
Popular 

2.743,00 € 

Programació difusió Patrimoni Cultural. Cicle 
Xerrades, lectures solidàries, Nou documental 
“L’educació al Vallès Oriental”, Publicació del llibre 
“La meva millor Festa Major”, Col.laboració en el 
Premi Romà Planas i Miró. 

Agrupació 
Pessebrista de 
la Parròquia 
de Santa 

Agnès de M. 

1.732,00 € Pessebre vivent anual i Festa Major de Santa Agnès 

Amics del 
Pessebre 

Vivent de la 
Roca 

1.372,00 € Pessebre vivent anual 

Amics del 
Pessebre 

Vivent de la 
Torreta 

  
3.926,00 € 

  

Pessebre vivent anual, repte de cargols Festa Major 
Torreta 
Grup de Teatre. 

Associació 
Nostra 

Senyora del 
Rocío 

  
1.372,00 € 

  

Festa del Rocío, Dia d’Andalusia, Diada de 
Catalunya, Festa Major, Reis 

Grup d'Opinió 
Céllecs 

641,00 € 
Xerrades col.loqui sobre  temes d'actualitat social i 
cultural 

Fundació 
Privada Coral 

Centre i 
Energia 

2.743,00 € 

Concert Setmana Solidaritat, Concert de Primavera, 
Retorn peces retaule Sant Sadurní, Onze de Setembre, 
festa d’hivern de la Roca, Concert de Nadal de la 
Roca. 

Colla el 
Último Viaje 

1.272,00 € Brutal Joc de Colles 

Colla de Foc 
Trabucaires 

  
 

1.493,00 € 
  
 

Cercavila de Trabucaires Festa Major de la Torreta i 
Santa Agnès 
Cercavila de Trabucaires festa estiu la Roca; Traca 
d'inici, Trobada d'activitats i mascletà 
Cercavila i tronada de nit Festa Sant Sadurní 
Cavalcada de Reis 
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Associació 
Cultural Joves 
de la Roca 

1.802,00 € 
Concert festa major d'hivern i d'estiu i organització 
d’activitats culturals 
Populars (revetlla Sant Joan, Reis...) 

Rumb a la 
Roca 

1.100,00 € 

Concert de música durant la  festa major d'estiu de la 
Roca 
Batucada i gincama Festa Major de la Roca  
Concert de Sant Sadurní 

Colla 
Gegantera de 

la Roca 
2.645,00 € 

Festes populars i tradicionals que se celebrin al 
municipi de la Roca. 

Club 
d'Atletisme 

Elskekorrenm
olt 

400,00 € Cavalcada de reis 

Club Petanca 
Espronceda 

696,00 € 
Activitats per a nens i grans durant la festa major 

Club Petanca 
la Torreta 

115,00 € 
Torneig infantil i social Festa Major de la Torreta 

Penya Blanc 
Blava la Roca 

1.237,00 € 
Torneig de Futbol Festa Major 

Club Domino 
La Roca 

280,00 € Celebració torneig festa major d’estiu i d’hivern 

Penya Blau 
Grana 

900,00 € 
Festa Major 2010. Ofrena Floral i campionat de 
futbolí. 
Reis 

Club Agility 500,00 € 
Participació festa major de la Roca, festa Sant Sadurní 
i Festa de la  
Torreta 

Sol.licitud 

denegada 
Raó per la qual ha estat denegada 

Associació 
Juvenil 666 
Diables la 
Roca 

No s’acredita la representació de l’entitat per part de la persona que presenta 
la sol.licitud 

Associació 
Cultural 

Cargols Truck 
El projecte presentat va ser sufragat per l’Ajuntament com a activitat pròpia 

Associació de 
veïns del 

carrer Major 
El projecte presentat va ser sufragat per l’Ajuntament com a activitat pròpia 

 

SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Concedir un termini que finalitzarà el 6 de setembre de 2010 per justificar les 
subvencions percebudes l’any 2009, ja que és un requisit per poder obtenir la 
subvenció de l’any 2010, a les entitats que es relacionen en la taula següent: 
 

Entitat Quantitat Data Factures Certificats Memòria 
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assignada Justificació aportades Justificativa 

Associació 
Cultural Cargols 

Truck 
1.168,00 € 97/2009 Correcte No aport. No aport. 

Amics del 
Pessebre Vivent 

de la Roca 
1.372,00 € 321/2010 

Falta 
justificar 
234 euros 

Correcte Correcte 

Associació 
Nostra Senyora 

del Rocío 

  
1.372,00 € 

  

9778/2009 Correcte No aport. No aport. 

Amics dels 
Arriers 

700,00 € 5394/2010 
Falta 

justificar 
400,72 € 

No aport. No aport. 

NETT 
associació 
juvenil 

1.272,00 € 234/2010 
Falta 

justificar 20 
€ 

Correcte No aport. 

Club 
d'Atletisme 

Elskekorrenmolt 
(ha presentat la 
justificació de la 
subvenció rebuda per als 
seus projectes esportius.  
No han presentat cap 
tipus de justificació per 
la subvenció rebuda per 
a projectes culturals.) 

 

393,00 € 1/2010 No aport. No aport. No aport. 

Club Petanca 
Espronceda 

(ha presentat la 
justificació sense 
registre d’entrada.) 

 

696,00 € Sense registre Correcte No aport. No aport. 

Club Petanca la 
Torreta 

(han presentat la 
justificació de la 
subvenció rebuda per als 
seus projectes esportius.  
No han presentat cap 
tipus de justificació per 
la subvenció rebuda per 
a projectes culturals.) 

 

115,00 € 9959/2009 No aport. No aport. No aport. 

Penya Banc 
Blava la Roca 

1.237,00 €  No aport. No aport. No aport. 

Club Petanca la 
Roca 

696,00 €  No aport. No aport. No aport. 

Associació 
Juvenil 666 

Diables la Roca 
6.860,00 € 10145/2010 Correcte No correcte No aport. 
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TERCERTERCERTERCERTERCER---- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats beneficiàries, 
llevat d’aquelles que no han justificat la subvenció percebuda l’any 2009. A aquest 
efecte se’ls-hi condeix un termini per justicar fins al 6 de setembre de 2010. Arribada 
aquesta data sense haver justificat la subvenció 2009 s’iniciaran  els tràmits per a la 
revocació de la subvenció 2009 i el reintegrament de la mateixa. A partir d’aquest 
lliurament s’entendran incloses en la subvenció totes aquelles despeses que 
l’Ajuntament realitza pels projectes subvencionats (tècnic de so, fotocòpies, cartelleria, 
etc.) les quals assumides íntegrament per l’entitat beneficiària. 
 
QUART.QUART.QUART.QUART.---- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin el 
destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 13 al 15 de la Normativa 
reguladora per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals i 
juvenils, i que es transcriuen a continuació: 
“Article 13.- Atorgada i pagada la subvenció, els beneficiaris estaran obligats a justificar 
abans del 15 de desembre de l’any referit a la convocatòria, que l’import ha estat 
destinat a la finalitat per la qual va ser atorgada i per això hauran d’aportar: 
 

a) Certificat de justificació de la subvenció. 
b) Relació de les factures i rebuts per un import mínim igual a la quantitat 

subvencionada i amb els següents requisits: 
 

1.- Girades a nom de l’entitat beneficiària 
2.- Contenir el DNI o NIF 
3.- Datades l’any o curs en què s’hagi concedit la subvenció pel programa o 
activitat. 

c) Memòria de l’activitat amb la corresponent liquidació econòmica, amb 
exemplar de la documentació utilitzada per a la difusió o realització de 
l’activitat, on figurarà: “Amb el suport de l’ÀREA DE CULTURA DE 
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA” i el logotip de l’Ajuntament. 

 
Article 14.- Si la documentació presentada en temps hàbil fos incorrecta o incompleta 
se li comunicarà a l’interessat, consentint-li un nou termini improrrogable de 15 dies 
hàbils per corregir-la o completar-la. 
Article 15.- L’incompliment de qualsevol determinació d’aquestes normes, podrà 
ocasionar la inhabilitació per rebre noves subvencions, així com el retorn, per part de 
l’Entitat sol·licitant de les quantitats corresponents a les activitats no realitzades.” 
 
CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.CINQUÈ.----  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
SISÈ.SISÈ.SISÈ.SISÈ.----    Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que són 
interessats. 
 
SETÈ.SETÈ.SETÈ.SETÈ.---- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local que 
se celebri.”  
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució de data 23 
d’agost de 2010 va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 



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    
 

 12 

“La Resolució d’Alcaldia de data 17 d’agost de 2010 aprovà l’atorgament de 
subvencions  destinades a associacions culturals per l’any 2010. 
Atès que en l’esmentada Resolució d’Alcaldia existeix una errada arritmètica en l’import 
global de les subvencions que s’atorguen. 
Per això, on diu: 
 
“PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida pressupostària 05-
334-48500 “subvenció a entitats culturals”, l’atorgament de subvencions per un 
import global de  28.257,80 28.257,80 28.257,80 28.257,80 €.” 
Ha de dir:  
“PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de la partida pressupostària 05-
334-48500 “subvenció a entitats culturals”, l’atorgament de subvencions per un 
import global de  26.969,00 26.969,00 26.969,00 26.969,00 €.” 
Atès l’article 105.2) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquestes podran  
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats,  els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
És per tot això que aquesta Alcaldía, en l’ús de les atribucions que li són conferides, 
 

RESOL: 
 

PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Rectificar l’errada aritmètica existent en la Resolució d’Alcaldia de 17 d’agost de 2010 
d’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals per l’any 2010, en el sentit 
exposat més amunt. 
 

SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la Intervenció Municipal. 
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local 
que es produeixi en aquest Ajuntament.” 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 Euros és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de Govern, per 
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 17 d’agost de 2010 anteriorment 
transcrita. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.” 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 Euros és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de Govern, per 
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
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ACORDS:ACORDS:ACORDS:ACORDS:    
 
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.---- Ratificar les Resolucions d’Alcaldia de dates 17 i 23 d’agost de 2010 
anteriorment transcrites. 
 
SEGON.SEGON.SEGON.SEGON.---- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal. 
    
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 
17:35, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
El Secretari acctal.     L’alcalde 
 
    
 


