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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinaria DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 3 de maig de 2012. NÚMERO 2012/8. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents 

d’alcalde: 
Sr. Manuel Álvarez Herrera 

  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 3 de maig de 2012, essent les 18:00 hores es 
reuneixen a la Sala de Govern, l’alcalde Il�lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els 
tinents d’alcalde,  Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, 
Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la Sra. Marta Pujol 
Armengol, i el regidor Sr.  Santiago Raimi i Fortuny i la regidora Sra. 
Montserrat Ametller Viñamata en la seva condició de regidors convidats 
expressament per a aquest acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors 
Melero Guirao i l’interventor Antoni Lopez Alonso. 
 
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 SERVEIS CENTRALS 
 
1.- Aprovació acta dia 19 d'abril de 2012 
 
2.- Donar compte de la relació de factures d'import 255.459,92 €, aprovat per 
Resolució Alcaldia amb el núm 407/2012. 
 
3.- Ratificació resolució d'alcaldia de data 30/04/12 per la que s'aprova la 
continuïtat en la prestació de serveis dels contractes de servei d'atenció 
domiciliària i gestió dels casals d'avis.  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
4.- Acceptació subvenció Diputació de Barcelona per al finançament dels 
serveis locals d'ocupació 
 
5.- Ratificació resolució alcaldia aprovació conveni col�laboració amb el 
Consorci de salut pel servei Gestió Centres de la Gent Gran 
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6.- Ratificació resolució aprovació conveni col�laboració per a l’encàrrec de 
gestió del serveis d'atenció domiciliaria amb la Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d'Atenció Social de Catalunya 
 
7.- Aprovació Programació estable d'activitats culturals de caràcter 
professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música per l'any 2012 
 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 19 d'abril de 2012 
 
 
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 19 d’abril de 2012, 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 de tots els 
assistents. 
 
 

2. Donar compte de la relació de factures d'import 255.459,92 €, aprovat per 
Resolució Alcaldia amb el núm 407/2012. 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 407/12 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/06 per import de 255.459,92 euros, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal diu 
 
 
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 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 que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2012, 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. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2012 preveu 
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és 
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competència de l’ Alcalde -President,  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, de mesures 
per a la modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2012/6 per un import 
de 255.459,92 euros. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions  
 
RESOL :  
  
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la 
relació de factures adjunta, per una quantia de 145.812,31 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 109.647,61 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització. 
 
 

3. Ratificació resolució d'alcaldia de data 30/04/12 per la que s'aprova la 
continuïtat en la prestació de serveis dels contractes de servei d'atenció 
domiciliària i gestió dels casals d'avis.  

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
Vist que en data 30/04/12 aquesta alcaldia ha dictat la resolució que es 
transcriu atès que ambdós contractes objecte d’aquesta finalitzen el dia 
01/05/12 i així es garanteix la continuïtat del servei mentre s’està treballant en 
una nova adjudicació. 
 

“Atès que en data 08/04/09 es va adjudicar a GRUPO B.B. SERVICIOS 
DIVERSOS S.L. el contracte per la gestió del servei públic d’atenció 
domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció primària de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, contracte signat en data 01/05/09. 
 
Atès que en data 01/11/10 es va signar una pròrroga per 18 mesos d’aquell 
contracte segons acord de junta de govern de data 28/10/10. 
 
Atès que també en data 08/04/09 es va adjudicar GRUPO B.B. SERVICIOS 
DIVERSOS S.L. el contracte per la gestió del servei públic dels centres 
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d’atenció a la gent gran de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, contracte 
signat en data 01/05/09. 
 
Atès que en data 01/11/10 es va signar una pròrroga per 18 mesos d’aquell 
contracte segons acord de junta de govern de data 28/10/10. 
 
Vist l’informe emès en data 30/04/12 per la Cap de l’Àrea de servei i 
atenció a les persones en el qual es proposa la continuïtat dels serveis fins 
que un nou adjudicatari se’n faci càrrec. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor de data 30/04/12 en relació a la 
fiscalització de la despesa.  
 
En base a tot l’anterior, aquesta alcaldia 
 
RESOL 
 
PRIMER.- APROVAR la continuïtat en la prestació del servei públic d’atenció 
domiciliària en el marc dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès amb l’empresa GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS S.L. a partir del 
dia 01/05/12 amb la finalitat de garantir la seva prestació a les persones usuàries 
fins que un nou adjudicatari se’n faci càrrec de conformitat amb el que estableix 
l’art. 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, per qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya. 

 
SEGON.- APROVAR la continuïtat en la prestació del servei públic dels centres 
d’atenció a la gent gran amb l’empresa GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS S.L. a 
partir del dia 01/05/12 amb la finalitat de garantir la seva prestació a les persones 
usuàries fins que un nou adjudicatari se’n faci càrrec de conformitat amb el que 
estableix l’art. 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, per qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya. 
TERCER.- RETENIR el dipòsit de les garanties definitives dels dos contractes 
consignades per l’adjudicatari a la Tresoreria de l’Ajuntament, fins que un 
nou adjudicatari se’n faci càrrec.  Així mateix la devolució d’aquestes 
garanties quedarà condicionada a un informe favorable del servei 
corresponent i també a la finalització de l’expedient informatiu obert en 
data 02/04/12 per tal d’aclarir el compliment correcte o incorrecte dels 
diferents termes dels contractes. 
  
QUART.- DISPOSAR la despesa d’aquesta continuïtat de prestació de serveis 
a les partides pressupostàries 07 233 22714 (centres d’atenció gent gran) 07 
233 22717 (atenció domiciliària) del pressupost municipal vigent. 
  
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i donar trasllat a la 
Intervenció municipal. 
 
SISÈ.- RATIFICAR la present resolució en la propera Junta de Govern Local.” 

 
 
Atenent la competència d’aquesta Junta de Govern Local PROPOSO 
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PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia 430/12 per la que s’aprova la 
continuïtat en la prestació dels serveis públics d’atenció domiciliària en el marc 
dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
dels centres d’atenció a la gent gran amb l’empresa GRUPO BB SERVICIOS 
DIVERSOS S.L. 
 
SEGON.- DONAR trasllat a la intervenció municipal.  
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

4. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona per al finançament dels 
serveis locals d'ocupació 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2012, en data 26 de gener de 2012, va aprovar el 
dictamen que aprovava la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de suport als serveis i a les 
activitats del Pla de Concertació XBMQ 2012 i el Catàleg de suport als serveis i les activitats 
locals. 
 
En el catàleg 2012 es preveu el recurs econòmic “Finançament dels serveis locals d’ocupació” 
gestionat pel servei de Mercat de Treball consistent en un fons de prestació, el qual es calcula en 
base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques 
socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens adherits al protocol general del Pla de Concertació. 
 
L’objectiu del present fons de prestació és garantir una dotació econòmica destinada al suport 
del funcionament bàsic dels serveis locals d’ocupació per aquells Ajuntament que compleixin el 
requisit que a 31/12/2011 tinguin conveni de col·laboració vigent amb la Diputació de 
Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu XALOC. 
 
Els ajuts del fons de prestació s’estableixen segons l’activitat del servei local d’ocupació que 
tinguin registrada a l’aplicació XALOC a 31 de desembre de 2010 del període comprès entre l’1 
de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2010, en funció del nombre d’habitants de l’ens local i 
d’una ràtio per actuació segons els segëunts paràmetres pel nostre municipi: 
- 4,10 euros per a les entitats locals amb una població compresa entre els 10.000 i els 19.999 
habitants. 
 
Per a aquesta acció no cal presentar sol.licitud. 
 
Vist l’acord d’atorgament de subvencions de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
de la sessió 28 de març de 2012, notificat a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 16 
d’abril de 2012 i NRGE 2235. 
 
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 
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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’acceptació de subvencions d’import inferior a 60.101,21 € 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 760/11 de data 30 de juny 
de 2011. 
 
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 de Promoció econòmica, comerç i ocupació sotasignant 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Acceptar l’ajut 12/Y/79258 d’un import de 873,30 € atorgat per la Diputació de 
Barcelona pel finançament dels serveis locals d’ocupació, dins l’àmbit del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2012. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord juntament amb el model normalitzat YG-1002 a l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la tècnica municipal de 
promoció econòmica, comerç i ocupació. 
 
 

5. Ratificacio resolució alcaldia aprovació conveni col·laboració amb el 
Consorci de salut pel servei Gestió Centres de la Gent Gran 

 
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  
402/2012, de data 26 d’abril de 2012, va adoptar l’acord que a continuació es 
transcriu: 
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“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès te competències a la prestació 
de serveis socials segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
segons el qual correspon als ajuntaments donar els serveis socials d’atenció 
bàsica. 
 
Atès que la FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIO SOCIAL DE 
CATALUNYA (CSC) és un ens públic de naturalesa associativa i caràcter local 
que té entre les seves finalitats l’actuació en matèria de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a persones amb dependència i de serveis 
socials, adequant-les a les necessitats de la població de la seva àrea 
geogràfica i assistencial, i compta amb l'experiència i els mitjans humans i 
materials necessaris a tal efecte.  
 
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès està associat al Consorci de Salut 
i Social de Catalunya, el qual té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
tots i cadascun dels seus associats, d’acord amb el que preveu l’art. 24.6 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, tal i com estableix l’article 5.i) dels estatuts 
del CSC. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2012 finalitza el contracte administratiu per a la 
gestió del Servei Públic dels Centres d’Atenció a la gent gran  que aquest 
Ajuntament tenia subscrit amb l’empresa GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL. 
Atès que L’Ajuntament i la Fundació S21 del CSC volen continuar impulsant al 
municipi de La Roca del Vallès, la integració de l’atenció social i sanitària als 
seus ciutadans, entenent totes dues institucions que la gestió dels centres 
d’atenció a la gent gran és un punt més d’accés al sistema d’atenció social i 
sanitària, el més proper a l’usuari, a la seva realitat i ambient familiar. 
Consideren que l’atenció al ciutadà s’ha de realitzar des d’una visió 
multidisciplinar amb la intervenció dels professionals tant de l’àmbit sanitari 
com social. 
 
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. 
 
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. 
 
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’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760/2011, de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això, que en l’ús de les atribucions que em són conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni Interadministratiu de 
col�laboració per a l’encàrrec de gestió dels centres per a la gent gran entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la Fundació S21 del Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya”. 
 
Segon.- Designar membres de la Comissió de Seguiment el Regidor/a de 
Benestar Social i el/la Director de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis i Atenció a 
les Persones. 
 
Sisè.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.”. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia 402/2012 de 
data 26 d’abril de 2012. 
 
 

6. Ratificació resolució aprovació conveni col.laboració per a l'encarrec de 
gestió del serveis d'atenció domiciliaria amb la Fundació S21 del Consorci 
de Salut i d'Atenció Social de Catalunya 

 
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  
401/2012, de data 26 d’abril de 2012, 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 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 9 

“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès te competències a la prestació 
de serveis socials segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
segons el qual correspon als ajuntaments donar els serveis socials d’atenció 
bàsica. 

 
Atès que la FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIO SOCIAL DE 
CATALUNYA (CSC) és un ens públic de naturalesa associativa i caràcter local 
que té entre les seves finalitats l’actuació en matèria de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a persones amb dependència i de serveis 
socials, adequant-les a les necessitats de la població de la seva àrea 
geogràfica i assistencial, i compta amb l'experiència i els mitjans humans i 
materials necessaris a tal efecte.  
 

Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès està associat al Consorci de Salut 
i Social de Catalunya, el qual té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
tots i cadascun dels seus associats, d’acord amb el que preveu l’art. 24.6 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, tal i com estableix l’article 5.i) dels estatuts 
del CSC 
 

Atès que en data 2 de maig de 2012 finalitza el contracte administratiu per a la 
gestió del Servei Públic d’Atenció Domiciliària en el marc dels Serveis Socials 
d’Atenció Primaria que aquest Ajuntament tenia subscrit amb l’empresa 
GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL. 
 
Atès que L’Ajuntament i la Fundació S21 del CSC volen continuar impulsant al 
municipi de La Roca del Vallès, la integració de l’atenció social i sanitària als 
seus ciutadans, entenent totes dues institucions que l’Atenció Domiciliària és 
punt més d’accés al sistema d’atenció social i sanitària, el més proper a 
l’usuari, a la seva realitat i ambient familiar. Consideren que l’atenció al 
ciutadà s’ha de realitzar des d’una visió multidisciplinar amb la intervenció dels 
professionals tant de l’àmbit sanitari com social. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760/2011, de 30 de juny de 2011. 
 
És per tot això, que en l’ús de les atribucions que em són conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni Interadministratiu de 
col�laboració per a l’encàrrec de gestió del servei d’atenció domiciliària entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la Fundació S21 del Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya”. 
 
Segon.- Designar membres de la Comissió de Seguiment el Regidor/a de 
Benestar Social i el/la Director de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Cataluanya.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis i Atenció a 
les Persones. 
 
Sisè.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia 401/2012 de 
data 26 d’abril de 2012. 
 
 

7. Aprovació Programació estable d'activitats culturals de caràcter 
professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música per l'any 2012 

 
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 té com a objectiu el foment de les arts 
escèniques i musicals dins del municipi de la Roca del Vallès. 
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Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té previst portar a terme durant 
l’any 2012 una programació estable d’activitats culturals de caràcter 
professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música, projecte que pretén 
acostar les arts escèniques a la ciutadania. 
 
Atès que per tal de fer la sol�licitud a la convocatòria de subvencions per a la 
programació d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les 
arts escèniques i la música per l’any 2012, d’acord amb el concurs públic 
convocat per la Resolució CLT/375/2012, de 1 de març, publicada al DOGC 
número 6084 del 9 de març de 2012, es fa necessària l’aprovació per part de 
la Junta de Govern.. 
 
Vist el projecte d’activitats culturals per a l’any 2012. 
 
Atès que existeix  consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 
05 334 22609 d’activitats culturals. 
 
És per tot això que la regidora de Patrimoni Cultural sotasignant proposa a la 
Junta de Govern l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de programació estable d’activitats culturals de 
caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música per a l’any 
2012, segons el projecte que s’annexa a aquest acord i el calendari que es 
reprodueix a continuació: 
 
CENTRE CULTURAL LA TORRETA  
-        FESTUC TEATRE 

TEATRE INFANTIL: LA PRINCESA I EL PÈSOL 
Data: Dissabte 10 de març a les 17,30 hores 
 

CENTRE CÍVIC SANTA AGNÈS DE MALANYANES  
-        FESTUC TEATRE 
         TEATRE INFANTIL: EL SOLDADET DE PLOM 
          Data: Dissabte 14 d’abril a les 17,30 hores 
 
CENTRE CULTURAL LA ROCA  

- TUTATIS PRODUCCIONES TEATRALS, S.L. 
TEATRE: QUE HI FAIG AQUÍ BAIX SI SÓC UN ANGEL 
Data: Dissabte 28 de gener a les 20,00 hores 
 

- TEATRE NU 
TEATRE INFANTIL: SOPA DE PEDRES 
Data: Diumenge 12 de febrer a les 12,00 hores 
 

- ORQUESTRA I CONJUNT INSTRUMENTAL DEL CONSERVATORI DE 
GRANOLLERS 
CONCERT FAMILIAR 
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Data: Diumenge 25 de març a les 12,00 hores 
 

- BADA BARROC  
CONCERT FAMILIAR 
Data: Diumenge 7 d’octubre a les 12,00 hores 
 

- PRODUCCIONES PRISAMATA ( per confirmar o canviar per un altre títol) 
TEATRE: SÉ DE UN LUGAR 
Data: Dissabte 20 d’octubre a les 20,00 hores 

 
- FILHARMONIA ORQUESTRA DE CAMBRA 

CONCERT DE MÚSICA DE CAMBRA 
Data: Diumenge 23 de desembre a les 19,00 hores 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de 
Cultura.  
 
 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 19:20, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


