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Jsa/xr
Exp.: S.P. 466/20 General 376/20
Ass: Aprovació convocatòria subvencions amb l’objecte de fomentar projectes i 
activitats d’interès públic i/o social 2020

RESOLUCIO ALCALDIA

Atès que el marc legal que regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS), així com els articles 118 a 129 del reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS)

Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió de data 31 de 
gener de 2019, va aprovar inicialment la modificació total de l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
sotmesa a informació pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data 20 de febrer de 2019; edicte en el Butlletí  Oficial de la Província 
de Barcelona de data 13 de febrer de 2019 i publicació al diari El Punt de data 8 de 
febrer de 2019.  

Atès que en el transcurs de l’exposició pública de l’ordenança no es va presentar 
cap al·legació i/o reclamació i en conseqüència es va fer pública la seva aprovació 
definitiva mitjançant la seva publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 14 de juny de 2019.  

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.1 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS.
En data 26 de març de 2020, la regidora delegada de Participació Ciutadana emet 
provisió indicant al servei de Participació Ciutadana l’inici dels tràmits administratius 
necessaris per a l’obertura de la convocatòria de subvencions, sota la modalitat de 
concurrència competitiva per a l’exercici 2020.

Atès que a la comptabilitat municipal figuren assentaments de Retenció de Crèdit, 
per a finançar els projectes i activitats ciutadanes a desenvolupar en l’àmbit l’acció 
social, cultura, esports, joventut i educació, de la Roca del Vallès per a l’exercici 
2019, tal i com segueix:

Partida pressupostària/ concepte Data assentament Import
05 334 48500
Subvenció entitats culturals

RC 2170
1 abril 2020 20.000,00 €

07 231 48902
Subvenció entitats acció social

RC 2171
1 abril 2020 8.000,00 €

08 320 48503
Subvenció AMPA escoles

RC 2229
3 abril 2020 15.000,00 €

09 340 48504
Subvenció entitats esportives

RC 2397
6 abril 2020 13.400,00 €

10 337 48000 RC 2460 14.000,00 €
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Subvenció entitats juvenils 7 abril 2020
14 231 48000
Subvencions projectes solidaris

RC 2461
7 abril 2020 8.000,00 €

Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès te la voluntat de realitzar una 
convocatòria pública per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a projectes 
i activitats ciutadanes a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, 
joventut, solidaritat, igualtat i educació, al municipi de la Roca del Vallès per a 
l’exercici 2020, en base als criteris recollits en aquest informe. 

Atès que aquesta convocatòria de subvencions s’adreça a les associacions i 
entitats, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació al municipi de la Roca del 
Vallès, que, dins de l’àmbit territorial de la Roca del Vallès, desenvolupen projectes i 
activitats ciutadanes en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, joventut, 
solidaritat, igualtat i educació, a la Roca del Vallès per a l’exercici 2020. Així mateix, 
també poden optar a aquesta convocatòria les agrupacions de persones 
empadronades a la Roca del Vallès, que realitzin activitats en el territori de la Roca 
del Vallès en algun dels àmbit de la convocatòria i no vagin en contra dels valors i 
drets universals. També podran optar a subvenció, les entitats que tot i no tenir la 
seu social al municipi de la Roca del Vallès, desenvolupen el seu projecte dins del 
seu terme municipal, a excepció dels casos en que resti suficientment acreditada la 
projecció i repercussió  pel municipi. 

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 
2020, es van aprovar les Bases especifiques reguladores per a la concessió de 
subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la 
realització de projectes i activitats en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, 
joventut, solidaritat, igualtat i educació. Aquestes Bases van ser objecte de 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 28 de febrer de 
2020. 

Atès que l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, estableix que posteriorment a 
les Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions, s’haurà 
d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria.  

Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 
de la Llei General de Subvencions, així com allò previst a l’article 10 de l’Ordenança 
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i el punt 9 de les Bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions. 

Atès Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció i de conformitat amb allò previst als articles 10 i 23 de l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
procedeix publicar el corresponent extracte d’aquesta convocatòria, en el qual es 
determina el termini de presentació de sol·licituds, enviant-los a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, així com les dades estructurades, per tal de donar 
compliment al procediment establert a l’article 20.8 de la Llei General de 
Subvencions. 
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Atès que el punt 9 de les Bases específiques reguladores d l’atorgament de 
subvencions estableix que el procediment s’iniciarà d’ofici per l’àrea de Servei i 
Atenció a les Persones a instància del servei de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant convocatòria aprovada per l’Alcaldia-
Presidència. 

Atès que a l’expedient consta proposta de convocatòria per a la concessió de 
subvencions econòmiques en règim de concurrència competitiva en el marc de les 
bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la 
realització de projectes i activitats en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, 
joventut, solidaritat, igualtat i educació. 

LEGISLACIÓ APLICABLE

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de subvencions, sobre 
justificació i comprovació de les subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, 
d'aprovació del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
sobre justificació i comprovació de les subvencions.

2. Articles 240 i 241 de DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i articles 118 a 129 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

3. Ordenança general reguladora de subvencions de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès, aprovada pel Ple Municipal de l’Ajuntament en data 31 de març 
de 2016 i publicada al BOP en data 18 de juliol de 2017, pel que fa al 
procediment i gestió de les subvencions. 

4. Article 54.2.b) del RDLEG 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre atribucions de 
competències a la Junta de Govern Local.

5. Articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els quals disposen que els responsables dels departament o 
serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que 
els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.

6. Article 111 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local. 

7. Article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

Vist l’informe del tècnic de participació de data 12 de juny de 2020.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 845/15 de data 9 de juliol de 2015.
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Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el 
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per 
delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d’índole 
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En els supòsits 
de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament dependents, el 
coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant. En tot 
cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser notificat a les persones 
interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la resolució final que es dicti. 
Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs, encara que es pot impugnar 
en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.

Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de 
la competència originària, d’acord amb l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,

RESOL

PRIMER.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar projectes 
i activitats d’interès públic i/o social que tinguin per finalitat per a l’exercici 2020, en 
el marc de les Bases reguladores específiques aprovades mitjançant Junta de 
Govern Local de data 17 de febrer de 2020 i publicades al BOPB en data 28 de 
febrer de 2020, segons el següent text:

“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ECONÓMIQUES EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I 
ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE L’ACCIÓ SOCIAL, CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT, 
SOLIDARITAT, IGUALTAT I EDUCACIÓ.

1.- INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I DIARI 
OFICIAL ON S'HAN PUBLICAT

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2020, es van aprovar les Bases 
especifiques reguladores per a la concessió de subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès per a la realització de projectes i activitats en l’àmbit de l’acció social, cultura, 
esports, joventut, solidaritat, igualtat i educació.

Aquestes Bases van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
28 de febrer de 2020. 

2.- OBJECTE 

Aquesta convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva, té per objecte la concessió de 
subvencions per a dur a terme projectes i activitats ciutadanes, que complementin o supleixen 
prestacions atribuïdes a la competència local i a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social, cultura, 
esports, joventut, solidaritat, igualtat i educació, de la Roca del Vallès, per a l’any 2020 o la 
temporada 2020/2021.

3.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El procediment per a l’atorgament de les subvencions serà el règim de concurrència competitiva, tal 
i com recull el punt 6 de les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions. 
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4.- SOL·LICITANTS 

Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones 
jurídiques i físiques que hagin de realitzar projectes i activitats ciutadanes, que complementin o 
supleixen prestacions atribuïdes a la competència local a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social, 
cultura, esports, joventut, solidaritat, igualtat i educació, amb les particularitats que es concreten 
als punts 8 “Valoració del projecte o activitats presentada” i 15 “Valoració del projecte”, d’aquesta 
convocatòria, segons l’àmbit temàtic al que es concorri tal i com estableix el punt 12 de les Bases 
específiques reguladores per a la concessió de subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, aprovades per Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2020. 

Tal i com s’estableix al punt 1 i 7 de les Bases específiques, el sol·licitant haurà de tenir la seu social o 
delegació al terme municipal de la Roca del Vallès, i en el cas que no sigui així, que el projecte es 
desenvolupi a la Roca del Vallès, a excepció dels casos en que resti suficientment acreditada la 
projecció i repercussió  pel municipi. 

Els sol·licitants hauran d’adequar la seva activitat als principis ètics i regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment d’igualtat, d’objectivitat i transparència. En cas d’incompliment dels principis 
ètics i de les regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les sancions que 
preveu l’article 84 pel que a beneficiaris d’ajuts, sense perjudici d’aquelles possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

5.- CONDICIONS I REQUISITS

A tenor del que s’estableix a les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions, 
els projectes o activitats han de contemplar els següents requisits: 

 Que el projecte o activitat tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en 
aquesta convocatòria. 

 Que les activitats o projectes complementin o supleixen prestacions atribuïdes a la 
competència local i a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, joventut, 
solidaritat, igualtat i educació. 

 Que el projecte o activitat es realitzi  en el terme municipal de la Roca del Vallès, o fora 
d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior del municipi.

 Que els projectes o activitats que  es realitzin siguin sempre sense ànim de lucre, o bé que, si 
s’obtenen beneficis, aquests siguin revertits a la pròpia activitat i declarar-los com a ingrés 
quan es presenti la memòria de l’activitat.

 Que les activitats o projectes es desenvolupin durant el període comprés entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2020 (projectes anuals) o bé de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 
2021 (projectes per curs escolar/temporades).

 Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i sexista en la seva 
redacció. 

 Que el projecte o activitat promogui l’interès públic o social per a la població i que tinguin per 
finalitat un o més dels aspectes assenyalats al punt 4 de les Bases específiques reguladores 
per a la concessió de subvencions. 

 El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb els que l’Ajuntament ja 
col·labora mitjançant un conveni. 

6.- EL TERMINI I LA FORMA

De presentació de les sol·licituds:
 El termini de presentació de de documentació, per a la sol·licitud de subvencions per a 

l’exercici anual 2020 o de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021 (projectes per curs 
escolar/temporades), serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de l’aprovació 
de la convocatòria.
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 Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa. 

Forma:
 Pels subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques, és obligatori emplenar i presentar la 
sol·licitud a traves de la pestanya tràmits http://www.laroca.cat/serveis-i-tramits/cataleg-
de-tramits de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

 Per a les persones físiques, també es obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a 
través de la pestanya tràmits http://www.laroca.cat/serveis-i-tramits/cataleg-de-tramits de 
l’Ajuntament de,  la Roca del Vallès d’acord amb el que estableix l’art.14 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el 
desplegament reglamentari corresponent.

Sens perjudici de les mesures que s’adoptin en situacions excepcionals, d’acord amb l’article 19 de 
l’Ordenança d’administració electrònica, aprovada en data 8 de maig de 2017. 

7.- LA SOL·LICITUD

Els/Les sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds establert al 
punt 6 d’aquesta convocatòria, els documents següents, establerts al punt 10 de les bases 
específiques reguladores per a la concessió de subvencions, degudament complimentats i signats i 
que són els següents:

1. Sol·licitud subvenció (annex I);

2. Fitxa dades entitat (annex II);

3. Fitxa projecte (annex III);

4. Fitxa registre entitats (annex IV)

5. Fitxa declaracions (annex V)

6. Fitxa pressupost projecte (annex VII).

En el cas que la sol·licitud no la realitzi una entitat legalment constituïda sinó una agrupació de 
persones:

1. Fitxa declaració persones (annex VI) 

També s'adjuntarà la següent documentació: 
I. Fotocòpia del DNI/NIF del president de l’associació que sol·licita la subvenció. 

Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte, assenyalant un únic àmbit (cultura, 
esports...) al qual es vol concórrer.

El fet de presentar la sol·licitud implica l’acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en 
aquesta convocatòria, per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, al correu electrònic que 
necessàriament ha d’indicar el sol·licitant en la fitxa I (Dades de notificació)

Igualment, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu 
dret a accedir, rectificar, i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu 
consultar informació addicionals sobre aquest tractament i sobre protecció  de dades a 
http://www.laroca.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades

8.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Admissió de sol·licitud:
 Un cop presentats els documents enumerats al punt 7 d’aquesta convocatòria, es comprovarà 

que s’ajusten als requisits respecte al sol·licitant i l’àmbit del projecte presentat. 

 En el cas que l’interessat no hagi presentat els documents com s’indica en aquesta 
convocatòria, se’l requerirà per tal que els esmeni d’acord amb el que preveu l’article 68 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.
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Valoració del projecte o activitat presentada: 
 Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte o activitat d’acord amb els criteris 

establerts al punt 15 de les Bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions, per tal que la Comissió Qualificadora emeti l’informe preceptiu per a la proposta 
d’atorgament de subvencions. 

9.- LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I CONCEPTES SUBVENCIONABLES

Aplicació pressupostària i quanties:
 Per atendre les sol·licituds corresponents als àmbits subvencionables, s’han autoritzat les 

despeses amb càrrec a les partides pressupostàries de l’exercici 2020 que es detallen a 
continuació. No obstant, aquestes partides poden ser ampliades en els termes que estableix 
l’article 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
General de Subvencions. 

Partida pressupostària/ concepte Data assentament Import
05 334 48500
Subvenció entitats culturals

RC 2170
1 abril 2020 20.000,00 €

07 231 48902
Subvenció entitats acció social

RC 2171
1 abril 2020 8.000,00 €

08 320 48503
Subvenció AMPA escoles

RC 2229
3 abril 2020 15.000,00 €

09 340 48504
Subvenció entitats esportives

RC 2397
6 abril 2020 13.400,00 €

10 337 48000
Subvenció entitats juvenils

RC 2460
7 abril 2020 14.000,00 €

14 231 48000
Subvencions projectes solidaris

RC 2461
7 abril 2020 8.000,00 €

En cas que en el moment de l’atorgament hi hagi partides que no hagin estat exhaurides, es podrà 
destinar el saldo romanent a altres partides especificades en aquest punt, si escau, sempre que 
tinguin el mateix grup de classificació de programa.

Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 75% de la despesa total del 
projecte o activitat, d’acord amb l’article 14 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, aprovada definitivament en data 14 de juny de 
2019 i el punt 14 de les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions.

L’ajut econòmic per a projectes de confecció de carrosses per la cavalcada de reis i la rua de 
carnestoltes, tindran un import taxat de 400,00 € i 300,00 € respectivament per carrossa. 

Conceptes subvencionables:

Les despeses subvencionables són les establertes al punt 12.1 de les Bases específiques reguladores 
per a la concessió de subvencions. 

10.- OBLIGACIONS DELS/LES BENEFICIARIS/ÀRIES

Les obligacions dels/les beneficiaris/àries són les que es determinen al punt 8 de les Bases 
específiques reguladores per a la concessió de subvencions. 

11.- PAGAMENT

El lliurament dels fons públics corresponent a la subvenció es realitzarà, tal i com estableix el punt 19 
de les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions, en un pagament únic i de 
forma anticipada a la seva justificació. 
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En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant 
transferència bancària al compte bancari de la persona jurídica o física i sota la seva responsabilitat. 

Per aquest motiu, és obligatori que en la sol·licitud s’adjunti el certificat de titularitat bancària.

Per procedir al pagament anticipat, s’hauran d’haver justificat, amb caràcter previ, les quantitats 
atorgades al passat exercici, sempre que el projecte s’hagi acabat.  En cas de projectes que tenen una 
temporalització de curs escolar, es realitzarà el pagament previ informe que el servei corresponent 
emetrà d’ofici, certificant que el projecte encara no s’ha acabat de realitzar. 

12.- PUBLICITAT

Les propostes d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i un cop es tingui constància de la seva publicació al diari 
oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i al seu portal de 
Transparència. 

Publicitat per part del/la beneficiari/ària:

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constat la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònic audiovisuals. 

En aquest sentit, el/la beneficiari/ària de la subvenció farà constar de manera visible en els material de 
difusió i publicitat escrita, pàgina web, xarxes socials o altres elements de difusió  la col·laboració que 
manté amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès sota la fórmula “Amb el suport de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès”, reproduint amb fidelitat la imatge corporativa municipal vigent. 

La imatge de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es pot consultar a 
http://www.laroca.cat/ajuntament/lajuntament/imatge-corporativa

13.- 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), així com als registres 
d’assistència de persones beneficiàries a les activitats dels projectes. 

La justificació, tal i com estableix l’article 27 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, s’ha de dur a terme no més tard del 31 de març del 
2021. El perceptor de la subvenció haurà d’aportar la justificació mitjançant el procediment i 
documents que es detallen al punt 23 de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions.  
En cas que no es faci ús del model normalitzat a tal efecte, és del tot imprescindible presentar totes i 
cadascuna de les dades i declaracions incloses en el document normalitzat de justificació, mitjançant 
qualsevol altre document.    

Amb caràcter general, si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins del termini 
previst, l’entitat o beneficiari pot sol·licitar-ne l’ampliació.  Aquesta sol·licitud s’ha de fer per escrit i s’ha 
de presentar abans que finalitzi el termini obligatori.  En aquesta sol·licitud s’han d’al·legar els motius 
que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst.  A la vista d’aquesta sol·licitud, l’òrgan 
competent pot concedir l’ampliació del termini per presentar la justificació.

En el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures originals escanejades de les 
subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i aquestes han de 
referir-se a despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat. 

També caldrà presentar una declaració jurada, del/la beneficiari/ària i/o representant legal de l’entitat 
conforme les factures aportades són les úniques originals (no hi ha altres còpies de les mateixes 
factures presentades al mateix temps, a efectes de justificació de subvenció, en altres administracions 
públiques).  
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14.- VALORACIÓ DEL PROJECTE

La Comissió Qualificadora farà les valoracions dels projectes o activitats presentats en funció del que 
estableix el punt 15 de les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions.”

SEGON.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de documentació, per a la 
sol·licitud de subvencions per a l’exercici anual 2020 o de l’1 de juliol de 2020 al 30 
de juny de 2021 (projectes per curs escolar/temporades), serà de 20 dies naturals a 
comptar des de l’endemà de l’aprovació de la convocatòria.  

TERCER.- APROVAR las següents despeses, amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les obligacions que 
comporta la proposta de l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions econòmiques en règim de concurrència competitiva en el marc de les 
bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la 
realització de projectes i activitats en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, 
joventut, solidaritat, igualtat i educació en l’exercici 2020, per a les persones 
físiques i jurídiques o privades, sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat 
pública o d’interès social que acompleixin els criteris generals i específics establerts 
a l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, per concurrència competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de 
les entitats culturals, esportives, acció social, juvenils, solidàries, igualtat i 
educatives a la Roca del Vallès durant l’any 2020. La citada relació és la següent:

Partida pressupostària/ concepte Data assentament Import
05 334 48500
Subvenció entitats culturals RC 2170
1 abril 2020 20.000,00 €
07 231 48902
Subvenció entitats acció social RC 2171
1 abril 2020 8.000,00 €
08 320 48503
Subvenció AMPA escoles RC 2229
3 abril 2020 15.000,00 €
09 340 48504
Subvenció entitats esportives RC 2397
6 abril 2020 13.400,00 €
10 337 48000
Subvenció entitats juvenils RC 2460
7 abril 2020 14.000,00 €
14 231 48000
Subvencions projectes solidaris RC 2461
7 abril 2020 8.000,00 €

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, figuren uns assentaments comptables, en la modalitat de Retenció de 
Crèdits (RC), a les corresponents aplicacions pressupostàries del Pressupost 
General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les 
obligacions que comporta la proposta de l’aprovació de la convocatòria per a la 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació e3e38fe405894534ba16098f50568ee2001 Data document: 15/06/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/817 - Data Resolució: 26/06/2020

Signatura 1 de 4

Antoni López Alonso 19/06/2020 INTERVENTOR

Signatura 2 de 4

Antoni Peralta Garcerá 23/06/2020 SECRETARI

Signatura 3 de 4

Albert Gil i Gutiérrez 23/06/2020 ALCALDE

Signatura 4 de 4

Antoni Peralta Garcerá 26/06/2020 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

concessió de subvencions econòmiques en règim de concurrència competitiva en el 
marc de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per 
a la realització de projectes i activitats en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, 
joventut, solidaritat, igualtat i educació en l’exercici 2020, per a les persones 
físiques i jurídiques o privades, sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat 
pública o d’interès social que acompleixin els criteris generals i específics establerts 
a l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, per concurrència competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de 
les entitats culturals, esportives, acció social, juvenils, solidàries, igualtat i 
educatives a la Roca del Vallès durant l’any 2020. La citada relació és la següent: 

Partida pressupostària/ concepte Data assentament Import
05 334 48500
Subvenció entitats culturals RC 2170
1 abril 2020 20.000,00 €
07 231 48902
Subvenció entitats acció social RC 2171
1 abril 2020 8.000,00 €
08 320 48503
Subvenció AMPA escoles RC 2229
3 abril 2020 15.000,00 €
09 340 48504
Subvenció entitats esportives RC 2397
6 abril 2020 13.400,00 €
10 337 48000
Subvenció entitats juvenils RC 2460
7 abril 2020 14.000,00 €
14 231 48000
Subvencions projectes solidaris RC 2461
7 abril 2020 8.000,00 €

CINQUÈ.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
l’aprovació, per part de l’òrgan competent, de la proposta de l’aprovació de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions econòmiques en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les bases específiques reguladores per a 
l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes i activitats en l’àmbit 
de l’acció social, cultura, esports, joventut, solidaritat, igualtat i educació en l’exercici 
2020, per a les persones físiques i jurídiques o privades, sense ànim de lucre que 
realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que acompleixin els criteris 
generals i específics establerts a l’Ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per concurrència 
competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de les entitats culturals, esportives, acció 
social, juvenils, solidàries, igualtat i educatives a la Roca del Vallès durant l’any 
2020, per donar compliment als preceptes regulats a l’Ordre EHA/875/2007, de 29 
de març, per la qual es determina el contingut i les especificacions tècniques de la 
informació a subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), 
regulada en el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.
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SISÈ.- COMUNICAR que el procediment de la proposta de l’aprovació de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions econòmiques en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les bases específiques reguladores per a 
l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes i activitats en l’àmbit 
de l’acció social, cultura, esports, joventut, solidaritat, igualtat i educació en l’exercici 
2020, per a les persones físiques i jurídiques o privades, sense ànim de lucre que 
realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que acompleixin els criteris 
generals i específics establerts a l’Ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per concurrència 
competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de les entitats culturals, esportives, acció 
social, juvenils, solidàries, igualtat i educatives a la Roca del Vallès durant l’any 
2020, s’haurà d’ajustar al procediment regulat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, així com el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

SETÈ.- SUPEDITAR l’atorgament de les subvencions a les persones físiques i 
jurídiques o privades, sense ànim de lucre, a la fermesa de la convocatòria de 
subvencions, per a les persones físiques i jurídiques o privades, sense ànim de 
lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que acompleixin els 
criteris generals i específics establerts a l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per concurrència 
competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, joventut, 
solidaritat, igualtat i educació en l’exercici 2020 i aprovar, si s’escau, inicialment les 
bases específiques que la regulen, com a conseqüència de la informació pública, 
per un període de vint (20) dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò 
que es disposa a l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, de l’article 52.2 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i de l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’activitats i serveis dels ens locals.

VUITÈ.- PUBLICAR el contingut d’aquesta convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions en els termes establerts en els articles 18 i 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en compliment d’allò disposat en l’article 83 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i de l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny 
ROAS; al tauler d’edictes de la corporació i al web municipal per a la seva 
informació pública.

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea 
de Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, als efectes escaients.

DESÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
als efectes escaients.
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Antoni López Alonso 19/06/2020 INTERVENTOR

Signatura 2 de 4

Antoni Peralta Garcerá 23/06/2020 SECRETARI

Signatura 3 de 4

Albert Gil i Gutiérrez 23/06/2020 ALCALDE

Signatura 4 de 4

Antoni Peralta Garcerá 26/06/2020 SECRETARI
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