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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 18 de juliol de 2013. NÚMERO  2013/15. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
   
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 18 de juliol de 2013, 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. 
 
Havent excusat la seva absència Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
 
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 4 de juliol de 2013 
 
 
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 4 de juliol de 2013, 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 211.803,36 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 811/2013. 

 
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 . 
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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. 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  prorrogat per a l’exercici 2013, 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 
prorrogat per a l’exercici de 2013 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 
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/2013/10 per un import 
de 211.803,36 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 127.887,97 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    83.915,39 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 
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3. Aprovació definitiva projecte reparcel·lació SPR-4 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. 
 
Atès que en data 07/02/13 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment la 
modificació del projecte de reparcel�lació del sector SPR-4 Les hortes. 
  
Vist que en data 13/05/13 s’emet certificat d’informació pública de 
l’esmentada aprovació inicial, per part de la Secretària de l’Ajuntament.  
 
Vist que s’han presentat dues al�legacions que en essència tenen els mateixos 
fonaments. La primera va ser presentada en data 12/03/13 amb NRGE 1672/13 
per part de la Sra Meritxell Llobet Agulló en representació de 
Desenvolupament de Nous Projectes S.L., i la segona en data 15/03/13 amb 
NRGE 1749/13 per part del Sr. Joaquín Cuevas Salís. 
 
Vist que en data 09/5/13 amb NRGE 2950/13 el Sr. Josep Maria Rovira Saperas 
presenta una instància per la que desestima les al�legacions esmentades; 
extracte de l’informe diu literalment el que segueix:  
 
“…/… Punt primer: exposa que la distribució de beneficis i càrregues justificada 
en el compte de liquidació provisional del projecte de reparcel�lació no és 
equilibrada.  
Punt segon: considera que el projecte de reparcel�lació no conté un estudi 
econòmic que justifiqui adequadament les càrregues d’urbanització i altres 
despeses associades a la gestió del sector. 
Punt tercer: Considera la Modificació del Projecte de Reparcel�lació no 
contempla el criteri d’adjudicació de les finques resultants en el lloc més 
proper possible a les finques aportades dels mateixos titulars. 
Punt quart: Considera la Modificació del Projecte de Reparce�lació no 
contempla el criteri d’adjudicació del major nombre possible de finques 
independents als propietaris. 
Punt cinquè: exposa que la Modificació del Projecte de Reparcel�lació no és 
viable econòmicament i deixa constància de les dificultats d’afrontar les 
despeses derivades del desenvolupament del sector SPR-4 Pla de les Hortes. 
 
Resolució de l’al�legació 
 
Punt primer: ES DESESTIMA L’AL�LEGACIÓ 
D’acord amb l’article 126 del TRLUC en la Modificació del Projecte de 
Reparcel�lació el dret de les persones propietàries és proporcional a la 
superficie de les finques originàries en el moment d’aprovació de la delimitació 
del polígon d’actuació urbanística i la valoració de les finques resultants 
s’efectua per criteris objectius i generals per a la totalitat del polígon i en funció 
de l’arpofitament urbanística que li atribueix el planejament. 
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Punt segon: ES DESESTIMA L’AL�LEGACIÓ  
La memòria de la Modificació del Projecte de Reparcel�lació conté el detall 
pressupost de les obres d’urbanització executades, així com el pressupost 
provisional de les obres d’urbanització pendents d’execució, les despeses 
generades per la redacció dels projectes necessaris per desenvolupar el sector 
i la previsió de les despeses pendents, així com la previsió de despeses 
necessàries per a la formalització i inscripció del projecte de reparcel�lació 
d’acord amb el que especifica l’article 144.d del RLUC. 
 
Punt tercer: ES DESESTIMA L’AL�LEGACIÓ  
Tal com es justifica en la memòria del projecte de Modificació del Projecte de 
Reparcel�lació i es reflecteix en el plànol d’ordenació 02b Sobreposició de 
finques, les finques aportades i les finques resultants coincidiesen pràcticament 
en la seva totalitat. Les úniques modificacions de sitaució respecte el projecte 
de reparcel�lació anterior correspon a l’adjudicació d’una part del sostre 
d’habitatge protegit a la mercantil NOVI ITER S.L. en la finca FR19.2 i la nova 
ubicació de solars d’equipament municipal en les finques FR2, FR4 i FR5. 
 
Punt quart: ES DESESTIMA L’AL�LEGACIÓ  
En l’adjudicació de les finques resultants s’han seguit els criteris exposats en 
l’article 139.4 del RLUC en el sentit de donar preferència a l’adjudicació de 
finques independents a l’adjudicació de finques en indivís. L’única finca 
adjudicada en indivís és la FR17.2, els titulars de la qual no han manifestat cap 
oposició a l’adjudicació, la resta de finques s’han adjudicat en la seva totalitat 
a titulars únics. 
 
Punt cinquè: ES DESESTIMA L’AL�LEGACIÓ  
La viabilitat econòmica del sector es va justificar en la tramitació de la 
Modificació Puntual del Pla Parcial del sector SPR-4 “Pla de les Hortes” i terrenys 
anexos, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en data 27 d’octubre de 2011. La Modificació del Projecte de 
Reparcel�lació no en modifica les previsions econòmiques ni determina terminis 
d’execució del planejament o obres d’urbanització diferents dels establerts en 
el Pla Parcial. …/…” 
 
Vist que també es presenta una mena d’al�legació d’ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.L. en data 27/03/13 amb NRGE 1973/13 respecte la qual també ha 
informat el redactor del projecte amb resultat de desestimació d’aquestes en 
el sentit que segueix:  
 
“ …/… La documentació referida en l’al�legació correspon a la requerida en la 
tramitació de plans d’ordenació urbanística municipal. La documentació a 
que fa referencia l’al�legació es va justificar en la Modificació Puntual del Pla 
Parcial del sector SPR-4 “Pla de les Hortes” i terrenys annexos, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 27 
d’octubre de 2011. La documentació gràfica de la Modificació del Porjecte 
de Reparcel�lació s’ajusta a la detallada en l’article 150 del RLUC per a la 
tramitació de projectes de reparcel�lació. …/…” 
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Vist que en data 02/05/13 amb NRGE 2720/13 la Sra. Maria Otero Àlvarez en 
representació de NOVI ITER S.L. comunica a l’Ajuntament que ha celebrat una 
compravenda amb BUILDINGCENTER S.A.U. de la FR10 (finca resultant del 
projecte de reparcel�lació a modificar, es correspon a la Finca inicial 10 del 
projecte a aprovar definitivament, FR14), s’ha d’estar al previst en l’article 148.2 
del Decret 305/06.  
 
Vist que en data 12/03/13 s’ha signat l’Addenda del Conveni per a la 
construcció d’habitatges amb protecció oficial al solar de l’ajuntament vell i al 
sector del Pla de les Hortes SPR-4 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que era condició 
d’executivitat del projecte.  
 
 
Atès que l’aprovació del projecte de reparcel�lació, de conformitat amb allò 
establert a l’article 127 Text refós de la Llei d’urbanisme comportarà els 
següents efectes: 
 

a) la cessió al municipi en ple domini i lliures de càrregues dels terrenys de 
cessió obligatòria, perquè siguin incorporats al patrimoni del sòl o 
perquè se’n faci l’afectació als usos que determini el planejament 
urbanístic. 

b) L’afectació real de les parcel�les adjudicades al compliment de les 
càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de 
reparcel�lació. 

c) Subrogació, amb plena eficàcia real de les antigues parcel�les per les 
noves parcel�les. 

d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació 
aplicable. 

e) L’extinció o la transformació dels drets i de càrregues, d’acord amb la 
legislació aplicable. 

 
Atès que correspon l’aprovació del Projecte de reparcel.lació a la Junta de 
Govern, de conformitat a allò establert a l’article 21.1 apartat j) de la Llei de 
Bases del Regim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99, de 21 
d’abril, i Resolució d’Alcaldia número 760/11 de data 30 de juny de 2011, de 
delegació de competències. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR les al�legacions presentades en data 12/03/13 amb NRGE 
1672/13 per la Sra. Meritxell Llobet Agulló en representació de 
Desenvolupament de Nous Projectes S.L., en data 15/03/13 amb NRGE 1749/13 
pel Sr. Joaquín Cuevas Salís, i en data 27/03/13 amb NRGE 1973/13 per ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. atenent l’indicat en la part expositiva.  
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SEGON.- APROVAR definitivament el Projecte de reparcel�lació en la modalitat 
de cooperació del sector SPR-4 “Les Hortes”. 
 
TERCER.- ACORDAR la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en un diari de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, en 
el taulell d’anuncis de la Corporació, i en la pàgina web municipal 
www.laroca.cat.  
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats del projecte de 
reparcel�lació. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

4. Exp. 20/2012. VALUE RETAIL BARCELONA, S.L. aprovació projecte 
executiu de l'ampliació de la Roca Village al sector SPI-3 Can Messeguer 

 
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 la sol�licitud de llicència d’obres majors de data 18 d’octubre de 2012 
NGRE 6148, formulada per Value Retail Barcelona S.L., per a les obres 
d’ampliació d’edificació del centre comercial La Roca Village, fase A, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2013 es va atorgar la llicència urbanística, 
aprovada per Junta de Govern, condicionada a l’aprovació posterior del 
projecte executiu. 
 
Atès que en data 15 de maig de 2013 l’arquitecta municipal va informar 
favorablement el projecte executiu presentat. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte executiu presentat per Value Retail Barcelona S.L 
de les obres d’ampliació d’edificació del centre comercial La Roca Village, 
fase A, dins d’aquest terme municipal.  
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SEGON.- Comunicar a l’interessat. 
 
 

5. Exp21/2012. A nom de CREACIONES VATTEL, S.L.per aprovació proj. 
executiu de la 3a ampliació del Centre Comercial La Roca Village, fase B.  

 
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 la sol�licitud de llicència d’obres majors de data 18 d’octubre de 2012 
NGRE 6150, formulada per  CREACIONES VATTEL, S.L.., per a les obres 
d’ampliació d’edificació del centre comercial La Roca Village, fase B, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2013 es va atorgar la llicència urbanística, 
aprovada per Junta de Govern, condicionada a l’aprovació posterior del 
projecte executiu. 
 
Atès que en data 15 de maig de 2013 l’arquitecta municipal va informar 
favorablement el projecte executiu presentat. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte executiu presentat per CREACIONES VATTEL, S.L. 
de les obres d’ampliació d’edificació del centre comercial La Roca Village, 
fase B, dins d’aquest terme municipal.  
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat. 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

6. Aprovació cessió punt d'autoconsulta turisme del vallès oriental per part 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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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. 
 
Atès que en el marc del Pla de Concertació, el Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 
desenvolupar conjuntament la instal�lació de punts d’informació/autoconsulta 
a tots els ajuntaments del territori així com en d’altres establiments que es 
consideri oportú la seva ubicació .  
 
Atès que mitjançant Decret de data 27 de maig de 2013, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental va acordar la cessió gratuïta d’un punt d’autoconsulta a 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord amb les condicions següents:  
 
L’abast de la cessió inclou exclusivament la utilització dels béns esmentats des 
del mes de juny de 2013 fins al mes de maig del 2017.  
 
La modalitat d’explotació es circumscriu a la consulta del web 
http://www.turismevalles.net.  Resta expressament prohibida qualsevol altre 
modalitat d’explotació sense el consentiment del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
  
Resta expressament prohibida la cessió dels drets objecte d’aquest acord a 
terceres persones, físiques o jurídiques sense el consentiment exprés previ del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Els ajuntaments han de garantir i fer-se càrrec del subministrament 
d’electricitat i de la connexió wifi o ethernet al terminal. 
 
Els ajuntaments es fan càrrec del manteniment i la conservació del terminal i 
de tots els elements que l’integren en l’estat en què li són entregats.  
 
Els ajuntaments es comprometen, una vegada finalitzat el període de cessió 
esmentat, a retornar al Consell Comarcal del Vallès Oriental els béns objecte 
de cessió en el mateix estat en què els hi són lliurats. 
 
La cessió és prorrogable mitjançant acord exprés de les parts pel termini d’un 
any. 
 
El Consell Comarcal assumeix únicament l’obligació de cessió d’acord amb les 
condicions que s’estableixen. El Consell Comarcal del Vallès Oriental 
recuperarà la possessió del material instal�lat per incompliment de les 
condicions establertes.”  
 
 
Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es considera de gran 
interès  oferir als ciutadans aquest servei. 
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Atès que s’ha cregut oportú i el lloc més idoni per col�locar el punt 
d’autoconsulta al Centre Esportiu Municipal.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 760/11 de data 30 de juny de 2011, publicat al 
BOP de Barcelona de 25 de juliol de 2011. 
 
Es per tot això, que la regidora sotasignant proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar la cessió del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’un punt 
d’autoconsulta/informació del turisme al Vallès Oriental, que s’ubicarà a les 
instal�lacions del Centre Esportiu Municipal.    
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis i atenció a les persones. 
 

7. Aprovació conveni amb l'Assamblea Nacional Catalana 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. 
 
Atès que l’Assamblea Nacional Catalana de La Roca del Vallès col�laboren 
durant l’any amb el Servei de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, en l’organització i la promoció d’activitats populars del municipi.  
 
Atès que l’Assamblea Nacional Catalana de La Roca del Vallès vetllen per la 
promoció de les activitats populars i tradicionals i organitzen el concert de 
Festa Major del dissabte 7 de setembre a la Carpa de l’IES. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, dins de les polítiques culturals 
locals, vol donar suport a la promoció de les activitats populars i tradicionals 
del municipi. 
 
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 termes previstos 
en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis 
administratius que se subscriguin. 
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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’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760/11, de 30 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i l’Assamblea Nacional Catalana de La Roca del Vallès, per a 
l’organització i la promoció d’activitats culturals, populars i tradicionals del 
municipi.  
   
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a Intervenció i al Servei de 
Cultura d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
Dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 

8. Aprovació atorgament subvencions any 2013 entitats municipals de 
promoció econòmica 

 
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 la dinamització i la 
potenciació del teixit comercial del municipi, per tal d’aconseguir aquest 
propòsit desenvolupa el Pla de Dinamització Comercial que inclou accions de 
promoció i ordenament del comerç local.  
 
El Pla de Dinamització Comercial es realitza de forma a conjunta amb 
l’Associació de Comerciants de la Roca que participa del disseny i objectius 
del mateix i desenvolupa la majoria d’accions de promoció.  
 
Que en data 9 de juliol de 2013 i NRGE 4329/13, l’Associació de Comerciants la 
Roca del Vallès sol�licita una subvenció a aquest Ajuntament, atès que 
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enguany estan executant un projecte de dinamització comercial, el qual es 
desglossa de la manera següent: 
Durant tot l’any tenen previst organitzar la festa del comerç, realitzar 
campanyes de fidelització de clients a través de vals regals, concursos 
d’aparadors, participar de xerrades i seminaris per a empreses i clients i 
col�laborar en diversos actes lúdics o festivitats que s’organitzin al municipi 
donant suport a altres entitats, bé siguin de caire esportiu o cultural. 
En concret, enguany ha celebrat la festa de St Jordi traient parades i muntant 
diferents actes al carrer. 
El mes de juny, l’Associació organitza la Festa del Comerç conjuntament amb 
l’Ajuntament, durant la qual surten al carrer la major part d’associats oferint 
actes lúdics per a tots els públics.  
Durant el mes de desembre tenen previst fer la Campanya de Nadal al llarg de 
la qual faran vals regal per a la clientela, col�laborar a la Fira de Nadal i amb el 
Parc infantil de Nadal, entre d’altres coses. 
Enguany, també el mes de desembre, com ja és tradició també organitzaran 
una recollida d’aliments que donen a l’entitat del poble de Càritas i organitzen 
diverses activitats pels infants. 
Per altra banda, l’Associació col�labora amb sonorització de la zona comercial 
del municipi on s’anuncien amb una falca dels diferents comerços associats. 
 
Atès que en el Pressupost municipal existeix la partida 13-241-48507 de 
subvencions de Promoció Econòmica i que la tècnica municipal de Promoció 
Econòmica ha informat favorablement la sol.licitud esmentada, per mitjà de 
l’informe de data 11 de juliol de 2013. 
 
Atès que l’article 240.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, preveu 
la possibilitat que els ens locals atorguin subvencions i ajuts de contingut 
econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de 
particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 
locals. 
 
Atès que l’article 22, punt 2, apartat c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions que estableix que es podran donar subvencions amb 
caràcter excepcional quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic 
o humanitari. 
 
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 836 de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que el regidor de Comerç i Promoció Econòmica proposa a la 
Junta de Govern  Local l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció de 2.000 euros a l’Associació 
de Comerciants de la Roca del Vallès per executar un projecte de 
dinamització comercial l’any 2013.  
 
SEGON.- Ordenar el pagament immediat de la subvenció amb càrrec a la 
partida 13-241-48507 de subvencions de promoció econòmica. 
 
TERCER.- Requerir a l’Associació de Comerciants de la Roca del Vallès que 
acrediti i justifiqui el destí dels fons d’acord amb l’objecte de concessió de la 
subvenció.  
 
QUART- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants de la Roca del 
Vallès. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a la tècnica 
municipal de Promoció Econòmica. 
 

9. Aprovació atorgament subvencions any 2013 entitats municipals esports 
 
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 l’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el 
bon funcionament de les entitats esportives. 
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 20 de juny de 2013, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats esportives per l’any 2013.  
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o 
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
activitats locals 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
entitats esportives 09-340-48504 del pressupost municipal. 
Vist l’informe tècnic emès pel Servei d’Esports de data 16 de juliol de 2013, on 
es proposa la concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades. 
Vist l’informe d’intervenció. 
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 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que el regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
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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 09-340-48504 “subvenció a entitats esportives”, l’atorgament 
total de subvencions serà per un import global de  38.000,00 € i que es 
relacionen en la taula següent: 
ENTITAT PROJECTE 2013      

    
Subvenció 
Base 

Plus 
Temporada 

Per nen 
municipi 

Per nen 
de fora TOTAL 

BM LA ROCA 

Activitats de lleure,foment de 
l'esport i la seva pràctica esportiva 
adreçada a la pràctica de l'handbol. 
Escola d'estiu, competicions 
federades, 4x4, i cursos de 
formació       600,00 €    1.000 €      8.300 €       700 €  

      10.600 
€  

CB LA ROCA 

-Basquet a la Fresca"-4a Edició, 
-Campus d’estiu Cervantes 
-Col·laboració amb PIC La Torreta 
-Cursos formarius entrenadors i 
taules 
-Equips federats, de lleure i Escola 
de Bàsquet 
-Festa del Bàsquet       600,00 €       150 €  

    2.730,00 
€  

        
20,00€  

        
3.500,00 €  

CF LA 
TORRETA 

-Foment i manteniment de l'esport 
-Campionats comarcals i regionals       600,00 €        150  €  

    3.850,00 
€  

     800,00 
€  

        
5.400,00 €  

CF PENYA 
BLANC-BLAVA  

Fomentar la pràctica esportiva com 
projecte educatiu      600,00 €          150   €  

    3.850,00 
€  

     800,00 
€  

        
5.400,00 €  

CF SANTA 
AGNÈS 

-Promoció Pràctica de futbol a Sta 
Agnès 
-competicions des de Alevins fins 
amateur 
-Dècim aniversari de l’entitat i 
activitats obertes 600 € 150 € 946 € 4,00 € 1.700 € 

LA TORETA EN 
BIKE 

-Foment de l’Esport base i familiar 
-Fomentar l’Esport Infantil i 
Femení      600,00 €       150,00 €  

    1.944,00 
€  

         6,00 
€  

        
2.700,00 €  

CLUB 
TWIRLING LA 
TORRETA 

Pràctica d'activitats físiques 
d’interès en el twirling, generant 
actituds positives referent a la 
pràctica del mateix,       600,00 €       150,00 €  

       848,00 
€  

         2,00 
€  

        
1.600,00 €  
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PENYA 
BLAUGRANA 
DE LA ROCA  

-Activitats de formació i promoció 
esportiva. 
-Activitats i esdeveniments 
esportius de caràcter setmanal. 
-Activitats de lleure.  
-Activitats de foment de 
l'associacionisme i de l'esport      600,00 €      150,00  €  

       930,00 
€  

       20,00 
€  

        
1.700,00 €  

ASSOCIACIÓ 
ROQUEROLA 
HANDBOL 
SORRA ( ARHS) 

-Torneig d'Handbol Sorra.  
-Foment de l’esport de l’handbol 
platja     600,00  €   150,00 €  1.000,00 €  50,00 € 

        
1.800,00 €  

      5.400,00 €    2.200,00 €  
  24.398,00 

€  
  2.402,00 

€  

      
34.400,00 

€  

CLUB 
PETANCA LA 
TORRETA 

Pagar les despeses de la Lliga 
Federació de Petanca, Lliga del 
Montseny, despeses vestuari, 
transport i varis             -   €               -   €      

           
300,00 €  

LA ROCA EN 
BIKE 

Activitats de promoció esportiva, 
esdeveniments esportius de 
caràcter puntual  
-Activitats de lleure             -   €        

           
500,00 €  

PETANCA LA 
ROCA 

Campionat Provincial  
-Cto de Catalunya  
-lliga del Montseny 
-V Memorial Jaume Pares             -   €        

    500,00  
€  

CLUB 
ATLETISME 
ELSKEKORREN
MOLT 

Activitats de formació i promoció 
esportiva. Activitats i 
esdeveniments esportius de 
caràcter puntual. Activitats de 
lleure. Activitats de foment de 
l'associacionisme 
-Suport a la ½ Marató Montornes 
-Suport a l’ctivitat Camí dels Ibers 
-Suport a l’activitat Marató de TV3         

        
1.500,00 €  

CLUB AGILITY 
LA ROCA 

-Activitats de Formació i Promoció 
Esportiva 
-Organització de proves d’agility     800,00€ 

          
        
3.600,00 €  

        TOTAL 

      
38.000,00 
€  
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Es proposa no atorgar subvenció a l’entitat Futbol Club Veterans La Roca i  
Club Petanca Espronceda per no entrar en els criteris de les bases de les 
subvencions per les activitats esportives.   
 
SEGON- Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats 
beneficiàries, descomptant la part corresponent a les entitats que hagin rebut 
un avançament, llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 2012, quin pagament es podrà realitzar un cop les 
hagin justificat.  
 
TERCER.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i justifiquin 
el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit d’esports a la Roca del Vallès, 
i que es transcriuen a continuació: 
“11. Les obligacions del beneficiari 
La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir 
les condicions fixades en la resolució de la sol�licitud de subvenció, en un 
termini de quinze dies hàbils. L’acceptació de la subvenció comporta també 
la de la normativa que la regula. 
L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats 
vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari 
europeu. 
Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant 
normativa d’aplicació. 
Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 
Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada i 
pels conceptes assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la 
sol�licitud de subvenció, dins dels terminis establerts, així com la realització de 
l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la 
subvenció. 
Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el 
document de sol�licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració 
significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (reintegrant els 
fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui 
necessària, la corresponent renúncia. 
Col�laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector 
d’actuació o districte tutor de la subvenció. 
Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 
fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions o 
ens públics en el darrer any.  
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Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, 
reproduint-se fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, 
“amb la col�laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès (escut 
Ajuntament de la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o 
de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades 
les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part 
del beneficiari. 
12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui 
oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de 
l’entitat (llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, 
per un import igual al pressupostat a la sol�licitud aprovada, així com el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi 
retirar els originals, s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, 
en els quals es farà constar “concepte subvencionat per l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès i data d’atorgament”, i es substituiran per fotocòpies 
compulsades dels originals invalidats. 
Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la 
subvenció les factures o documents substitutius corresponents a l’aportació 
municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del 
Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es 
regulen les obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà 
comportar l’anul�lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les 
condicions previstes.” 
 
QUART.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que 
en són interessats. 
 

10. Aprovació atorgament subvencions any 2013 entitats municipals cultura 
 
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 l’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el bon 
funcionament de les entitats culturals. 
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Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 20 de juny de 2013, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats  cultruals per l’any 2013.  
 
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o 
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
activitats locals 
 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
entitats culturals 05-334-48500 del pressupost municipal. 
 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de cultura de data 16 de juliol de 
2013, on es proposa la concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
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 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que el regidor de Cultura proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
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 total 
de subvencions serà per un import global de  32.635,00 € i que es relacionen en 
la taula següent: 
 

Entitat Import  Projecte 
Amics del Pessebre 
vivent de la Torreta 

 
3.170,00€ 

 
Representació del pessebre vivent la Torreta, Repte 

dels Cargols Festa Major i representació obra teatral. 
Agrupació Pessebrista 
de Parròquia de Santa 
Agnès de M. 

 
1.400,00€ 
450,00€ 

 
Pessebre vivent anual, festa major de Sta Agnès 

confecció carrossa de reis. 
 
Associació Nostra 
Senyora del Rocío 

 
990,00€ 
450,00€ 

 
Festa del Rocío i Dia d’Andalusia. Confecció carrossa 

de reis. 
 
Grup d’Opinió Céllecs 

 
500,00€ 

 
Xerrades-col�loqui sobre temes d’actualitat social i 

cultural. 
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Fundació privada 
Coral Centre i 
Energia 

 
2.215,00€ 

Concert de Nadal, Concert de Primavera, Onze de 
setembre i Festa d’hivern de la Roca 

 
Colla el último viaje 
 

 
1.100,00€ 

 
XVII Brutal Joc de Colles (Festa Major de la 
Roca) 

 
Colla de foc 
trabucaires 
 

 
1.150,00€ 
450,00€ 

Participació festes majors, cercavila de trabucaires i 
mascletà. 

Confecció carrossa de reis 

 
Colla Gegantera de la 
Roca 

 
2.135,00€ 

 
Participació en festes majors, festes de Nadal i diversos 

actes populars 

 
Club Agility la Roca 

 
450,00€ 

 
Participació en les festes majors amb les proves 

d’agility i exhibicions 

 
Associació cultural 
666 Diables la Roca 

 
3.925,00€ 
450,00€ 

 
Correfocs festes majors de la Roca d’estiu i d’hivern i 

la Torreta. Confecció carrossa de reis. 

 
Associació cultural 
Cargol Truck 

 
950,00€ 

 
Exposició i cercavila de camions decorats i americans. 

 
Associació de veïns del 
carrer major 

 
500,00€ 

 
Catifes de flors per la festa del Corpus 

 
Amics dels Arriers de 
la Roca del Vallès 

 
850,00€ 
450,00€ 

 
Participació en Festa Major, festa del Rocío i festa dels 

3 Tombs. Confecció carrossa de reis. 

 
Associació de joves 
Santa Agnès de 
Malanyanes 

 
1.200,00€ 

 
Participació en activitats de la Festa Major de Sta 

Agnès. 

 
Club d’Atletisme 
elskekorrenmolt 

 
450,00€ 

 
Confecció carrossa de reis 

 
Penya Blancblava de 
la Roca 

 
950,00€ 

 
Participació en la Festa Major de la Roca 

 
Penya Blaugrana 

 
750,00€ 

 
Participació actes culturals 

 
La Roca en Bike 

 
450,00€ 

 
Confecció carrossa de reis 

 
ARHS 

 
450,00€ 

 
Confecció carrossa de reis 

Associació Amics del 
Pessebre vivent de La 
Roca 

 
1.100,00€ 

Pessebre vivent anual 
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Toc i Foc 

 
450 € 

 
Participació actes Festa Major 

 
AAVV la Torreta  

 
450 € 

 
Participació actes festes cultural la Torreta (St. Jordi, 

festa de la Creu, dia del soci, etc.) 

 
Grup de joves de la 
Torreta 

 
450€ 

 
Confecció carrossa reis 

 

Es denega la subvenció a l’Entitat Associació Cultural Junts Podem per manca 
de viabilitat en el projecte presentat. 
 
A les entitats juvenils se’ls atorgarà el següent import establint un conveni de 
col�laboració entre l’entitat i l’Ajuntament: 
- Associació cultural joves de la Roca                       1.700,00€ 
- Entitat juvenil i cultural Rumb a la Roca                      1.200,00€ 
- NETT Associació juvenil                                              1.200,00€ 
 
SEGON.- Concedir una pròrroga per tal que puguin justificar les subvencions de 
l’any 2012 als següents peticionaris que han incomplert la justificació de 
subvenció rebuda en l’anterior exercici i que expiraria el proper 1 d’octubre de 
2013, tenint en compte que fins que no es justifiqués correctament la subvenció 
del 2012 no es faria efectiu el pagament corresponent a l’exercici 2013: 
ARHS 
LA ROCA EN BIKE 
 
TERCER - Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats 
beneficiàries, descomptant la part corresponent a les entitats que hagin rebut 
un avançament llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 2012, quin pagament es podrà realitzar un cop les 
hagin justificat.  
 
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 11 al 12 de la 
Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit cultural a la Roca del Vallès, i 
que es transcriuen a continuació: 
 

“11. Les obligacions del beneficiari 
� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir 
les condicions fixades en la resolució de la sol·licitud de subvenció, en un termini 
de quinze dies hàbils. L’acceptació de la subvenció comporta també la de la 
normativa que la regula. 
� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats 
vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu. 
� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
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� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant 
normativa d’aplicació. 
� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al 
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 
� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia atorgada 
i pels conceptes assenyalats, prèviament, al pressupost desglossat de la sol·licitud 
de subvenció, dins dels terminis establerts, així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb el 
document de sol·licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració 
significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (reintegrant els 
fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària, 
la corresponent renúncia. 
� Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin el sector 
d’actuació o districte tutor de la subvenció. 
� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de 
fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control. 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions 
o ens públics en el darrer any.  
� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de l’Ajuntament, 
reproduint-se fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, 
“amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès (escut Ajuntament de 
la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 
sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei 
general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de 
qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les 
persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per part del 
beneficiari. 
12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, 
el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l’entitat 
(llibres i registres comptables) i aportar la justificació dels fons rebuts, per un import 
igual al pressupostat a la sol·licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria 
de funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat desitgi 
retirar els originals, s’invalidaran els originals que siguin objecte de la devolució, 
en els quals es farà constar “concepte subvencionat per l’Ajuntament de la Roca 
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del Vallès i data d’atorgament”, i es substituiran per fotocòpies compulsades dels 
originals invalidats. 
Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la subvenció 
les factures o documents substitutius corresponents a l’aportació municipal, que 
hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 
1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les 
obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà 
comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les 
condicions previstes.” 

 
CINQUE.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que en 
són interessats. 
 

11. Aprovació atorgament subvencions any 2013 entitats municipals educació 
 
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 l’ajuntament de la Roca del Vallès vol potenciar l'associacionisme i el 
bon funcionament de les entitats educatives. 
Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 20 de juny de 2013, es va 
aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant concurs públic, de 
subvencions per activitats  educatives per l’any 2013.  
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o 
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
activitats locals 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
escoles públiques 08-321-48502 i a la partida 08-321-48503 subvencions ampa 
escoles del pressupost municipal de l’exercici 2013. 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’ensenyament de data 16 de juliol 
de 2013, on es proposa la concessió de subvenció a les sol.licituds realitzades. 
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 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
Vist l’informe d’intervenció.- 
 
És per tot això que la regidora d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
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 les partides 
pressupostàries “subvencions a escoles públiques” 08-321-48502 per un import 
de 18.225 euros i 08-321-48503 “subvencions ampa escoles” per un import de 
14.962,50 euros, l’atorgament total de subvencions serà per un import global 
de  33.187,50 € i que es relacionen en la taula següent: 
 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 
Escola La Torreta 2.687,00 € Projecte subvencionat:  

Escola Verda: 800 € 
Coneixement entorn: 687 € 
Adequació aules amb informàtica: 600 € 
Tallers plàstica, pintura i modelatge: 600 € 
 
 

Escola Pilar Mestres 2.798 € Projectes subvencionats:  
Projecte de robòtica a primària: 1.348 € 
Projecte TAC: 1.150 € 
Taller d’escacs: 300 € 

Escola Mogent 3.950 € Projectes subvencionats: 
Projecte educació musical: 1.800 € 
Ampliació dotació informàtica: 1.150 € 
Apropament noves tecnologies a l’educació infantil: 1.000€  
 

Escola Santa Agnès 1.500 € Projectes subvencionats: 
Pissarra digital pel projecte Pla Tac: 1.500 € 

IES La Roca 4.100 € Projectes subvencionats: 
- Compra de material per a: 
Laboratori: 1.000 € 
Visual i plàstica: 350 € 
Educació física: 250 € 
Complementació dotació TIC/TAC: 1.000 € 
Música: 700 € 
Tecnologia: 800 € 
 

CFA Salvador Dalí 1.490 € Projecte subvencionat: 
Compra llibres lectura fàcil: 1.000 € 
Compra material per recollir experiències: 350 € 
Compra de jocs que facin pensar: 140 € 

CFA Santiago Rusiñol 1.700 € Projectes subvencionats: 
Dinamització TIC a les aules: 1.000 € 
Tallers diversos: 200 € 
Prevenció violència de gènere: 500 € 

-  
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AMPA La Torreta 3.300 € Projectes subvencionats: 

Equipament gimnàs: 300 € 
Xerrades-taller i conferències: 200 € 
Instruments per a l’aula de música: 400 € 
Socialització de llibres: 1800 € 
Festes escolars: 600 € 
 

AMPA Pilar Mestres 1.700€ Projecte subvencionat: 
Projecte de música: 1.200 € 
Escola Verda: 200 € 
Cicle de xerrades d’àmbit pedagògic: 300 € 

 
AMPA Mogent 3.162,50 € Projectes subvencionats: 

Sistema de cortines per aules informàtiques: 1.062,50 € 
Compra de material esportiu: 1.000 € 
Acondicionament pati primària: 600 € 
Material festa final de curs: 600 € 
 

AMPA Santa Agnès  1.800 € Projectes subvencionats: 
Material informàtic: 1.800 € 
 

AMPA IES La Roca 2.650 € Projectes subvencionats: 
Festa fi de curs: 600 € 
Canó i pantalla per aula: 2.050 € 

AMPA Escola Bressol Les 
Orenetes 

1.350 € Projectes subvencionats: 
Jardí i hort: 700 € 
Terrassa i nadons: 400 € 
Racó d’experimentació: 150 € 
Dissabte de bricolatge: 200 € 

Esplai La Xiruca 1.000,00 € Projectes subvencionats: 
Garantir qualitat activitats: castanyada, carnestoltes i cavalcada de reis: 
1.000 € 

 
Desestimar la petició del Casal Santa Maria del Jaire per haver presentat la 
sol�licitud de subvenció fora de termini, en data 15 de juliol de 2013. 
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SEGON.- Concedir una pròrroga per tal que puguin justificar les subvencions de 
l’any 2012 als següents peticionaris que han incomplert la justificació de 
subvenció rebuda en l’anterior exercici i que expiraria el proper 1 d’octubre de 
2013, tenint en compte que fins que no es justifiqués correctament la subvenció 
del 2012 no es faria efectiu el pagament corresponent a l’exercici 2013: 

- AMPA SANTA AGNÈS 
- AMPA LA TORRETA 
- AMPA IES LA ROCA 

 
TERCER.- Concedir a les entitats que han sol�licitat canvi de destinació de les 
subvencions atorgades l’any 2012 que queden a l’espera de l’aprovació per 
l’òrgan competent de les mateixes i que un cop aquest aprovi els canvis, 
hauran de justificar convenientment (si encara no ho han fet) les següents 
entitats: 

- AMPA ESCOLA BRESSOL LES ORENETES 
- IES LA ROCA 
- CFA SANTIAGO RUSIÑOL 

 
 
QUART - Aprovar el pagament immediat de la subvenció a les entitats 
beneficiàries, llevat de les entitats que tenen pendent la justificació de la 
subvenció percebuda l’any 20123, quin pagament es podrà realitzar un cop 
les hagin justificat.  
CINQUÈ.- Requerir als beneficiaris de la subvenció per a que acreditin i 
justifiquin el destí dels fons d’acord allò que disposen els articles del 11 al 12 de 
la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu a la Roca del Vallès, 
i que es transcriuen a continuació: 
 

“11. Les obligacions del beneficiari 
� La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de 
complir les condicions fixades en la resolució de la sol�licitud de 
subvenció, en un termini de quinze dies hàbils. L’acceptació de la 
subvenció comporta també la de la normativa que la regula. 
� L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim 
d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del 
dret comunitari europeu. 
� Fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
� Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant 
normativa d’aplicació. 
� Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es 
troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social. 
� Justificar l’aplicació dels fons rebuts, per un import igual a quantia 
atorgada i pels conceptes assenyalats, prèviament, al pressupost 
desglossat de la sol�licitud de subvenció, dins dels terminis establerts, així 
com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la subvenció. 
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� Presentar el programa de l’activitat i el pressupost, conjuntament amb 
el document de sol�licitud. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració 
significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament 
(reintegrant els fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en 
cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. 
� Col�laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin 
el sector d’actuació o districte tutor de la subvenció. 
� Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels 
òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció 
i control. 
� Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control. 
� Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres 
administracions o ens públics en el darrer any.  
� Fer constar en els materials de difusió i publicitat el logotip de 
l’Ajuntament, reproduint-se fidelment la imatge corporativa municipal, i, 
de forma general, “amb la col�laboració de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès (escut Ajuntament de la Roca del Vallès).  
 
Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el 
règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria 
estableix la Llei general pressupostària. 
L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, 
laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què 
quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions 
atorgades. 
El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas per 
part del beneficiari. 
 

12. La justificació i el control 
L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que 
cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les 
seves finalitats. 
El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la 
comptabilitat de l’entitat (llibres i registres comptables) i aportar la 
justificació dels fons rebuts, per un import igual al pressupostat a la 
sol�licitud aprovada, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l’activitat subvencionada. 
Les factures hauran de ser documents originals. En el cas que l’entitat 
desitgi retirar els originals, s’invalidaran els originals que siguin objecte de 
la devolució, en els quals es farà constar “concepte subvencionat per 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i data d’atorgament”, i es substituiran 
per fotocòpies compulsades dels originals invalidats. 
Els perceptors de les subvencions posaran a disposició de l’àmbit de la 
subvenció les factures o documents substitutius corresponents a 
l’aportació municipal, que hauran de complir els requeriments establerts 
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en l’article 6 del Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 
29.11.2003), pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts 
podrà comportar l’anul�lació total o parcial de la subvenció i el 
reintegrament en les condicions previstes.” 
 

SISE.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
SETÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que en 
són interessats. 
 
 

12. Aprovació modificació canvi destí projectes subvencions entitats educatives 
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. 
 
Atès que l’ajuntament de la Roca del Vallès per acord de la Junta de Govern, 
de data 19 de juliol de 2012, de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb càrrec de les partides 
pressupostàries “subvencions a escoles públiques” 08-321-48502 per un import 
de 18.225 euros i 08-321-48503 “subvencions ampa escoles” per un import de 
14.962,50 euros, va atorgar les següents subvencions: 
 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 
CFA Santiago Rusiñol  1.500,00 € Projectes subvencionats: 

1. Material fungible pels diversos tallers: 200 € 

2. Llibres tallers de lectura: 200 € 

3. Material escola de pares: 200 € 

4. Material reciclatge: 200 € 

5. Material TIC: 400 € 

6. Tallers polítiques de gènere: 300 € 
Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 

AMPA Escola Bressol Les 
Orenetes  

877,40 € Projectes subvencionats: 
- El dissabte del bricolatge (677,40 €) 
- Compra de llibres nous pel foment de les festes populars (100 €) 
- Impressió material exposició Land Art (100 €) 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 

IES La Roca  4.350 € Projectes subvencionats: 
1. Compra de material per a: 
1.1 Laboratori   400,00 € 
1.2 Visual i plàstica   400,00 € 
1.3 Educació física   400,00 € 
1.4 Informàtica   600,00 
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1.5 Música    400,00 € 
1.6 Tecnologia   400,00 € 
1.7 Biblioteca    400,00 € 
2. Taller de percussió  1.350 € 

 
Atès que les tres entitats han presentat escrit per sol�licitar un canvi de 
destinació de la subvenció rebuda.  
 
Atès que l’article 240.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o 
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
activitats locals 
 
Vist que existeix consignació pressupostària a la partida de subvencions a 
escoles públiques 08-321-48502 i a la partida 08-321-48503 subvencions ampa 
escoles del pressupost municipal de l’exercici 2012. 
 
Vistos els informes tècnics emesos per la tècnica d’ensenyament de data 16 de 
juliol de 2013, on es proposa el canvi de destí de la concessió de les 
subvencions esmentades. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
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 760, de 30 de juny de 2011, publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data  25 de juliol de 2011. 
 
És per tot això que la regidora d’Ensenyament proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar de conformitat amb l’article 240.1 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la modificació del destí de les 
subvencions atorgades a les següents enitats, d’acord amb el següent detall: 
 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 
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CFA Santiago Rusiñol 1.500 € Projectes subvencionats: 

1. Material fungible pels diversos tallers: 575 € 

2. Material per al taller Teatre Musical: 67 € 

3. Material per al taller de Ludoteca: 158 € 

4.  Material TIC: 400 € 

5. Tallers polítiques de gènere: 300 € 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 

AMPA Escola Bressol Les 
Orenetes  

877,40 € Projectes subvencionats: 
- El dissabte del bricolatge (557,40 €) 
- Foment de les festes populars (220 €) 
- Impressió material exposició Land Art (100 €) 

Entitat Quantitat total Import subvencionat per a cada projecte 

IES La Roca 4.350 € Projectes subvencionats: 
1. Compra de material per a: 
1.1 Laboratori   900,00 € 
1.2 Visual i plàstica   400,00 € 
1.3 Educació física   400,00 € 
1.4 Informàtica   600,00 
1.5 Música    400,00 € 
1.6 Tecnologia   400,00 € 
1.7 Biblioteca          1.250,00 € 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Intervenció Municipal. 
 
TERCER- Notificar el present acord a tots els interessats en aquelles parts que en 
són interessats..” 
 
 

13. Aprovació mesures per al foment de l'ocupació al 2013 
 
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 l’Ajuntament de La Roca del Vallès té la intenció de fomentar la 
ocupació i desenvolupament local davant l’actual situació de crisi econòmica 
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i els alts índexs d’atur registrats, ha programat per l’any 2013 la realització d’un 
seguit de mesures per al foment de l’ocupació, entre les que hi ha prevista la 
contractació de persones del municipi en situació d’atur i inscrits al Servei Local 
d’Ocupació. 
 
Atès la conjuntura econòmica actual justifica que des de l’Ajuntament es 
vulguin prendre mesures per pal�liar la difícil situació d’alguns residents en 
situació d’atur. 
 
Atès que com a mesura de suport a la integració sociolaboral i atesa la manca 
de recursos humans per portar a terme diferents projectes que han d’ajudar a 
millorar aquesta situació es pretén fer la contractació de 7 persones. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte per a la contractació de 7 persones dins el 
programa Mesures per al foment de l’ocupació, amb  el següent detall: 
 
Pla 
d’ocupació 

Lloc de treball Grup 
cotització 

Núm.  
treb. 

Dedicació 
setmanal 

Durada Cost 

Serveis 
socials 

Dinamitzador/a 
de programes 

C1 2 15h 4 mesos 7665,28€ 

Serveis 
socials 

Administratiu/va C1 1 25h 4 mesos 6356,08€ 

Mercats no 
sedentaris 

Inspector de 
mercats 

C1 1 8h 4 mesos 1908,98€ 

Serveis 
Generals 

Celador/a E 1 20h 4 mesos 3967,17€ 

Brigada 
municipal 

Peó de brigada E 2 25h 4 mesos 9952,02€ 

  
 
Pla d’ocupació Lloc de treball Partida orígen 
Serveis socials Dinamitzador/a 

de programes 
Altres activitats de Serveis Socials          
07 230 22607 

Serveis socials Administratiu/va Altres activitats de Serveis Socials          
07 230 22607 

Mercats no 
sedentaris 

Inspector de 
mercats 

Pla de dinamització econòmica 
13 331 22624 

Serveis Generals Celador/a Altres activitats de Serveis Socials          
07 230 22607 

Brigada 
municipal 

Peó de brigada Altres activitats de Serveis Socials          
07 230 22607 
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SEGON.- Aprova la generació de crèdit per un import de 29.849,53  euros per 
portar a terme aquests projectes. 
 
TERCER.- Aprovar les bases que regiran aquesta convocatòria, i que consten en 
l’expedient. 
 
QUART- Comunicar el present acord a Intervenció i a l’Area de Serveis i 
Atenció a les Persones. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les 19:26, 
del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 


