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Exp.: SP 1463/2020 General 1245/20
Ass: Acceptació amb avocació de l’ajut de la Diputació del Programa “Targeta moneder
d’impacte social” per concessió directa d’aquest programa

RESOLUCIO ALCALDIA
Atès en data 7 de maig de 2020, i amb RESOL 549/2020, es va dictar resolució
d’alcaldia per la qual es sol·licitava l’adhesió de l’Ajuntament de la Roca al
Programa de la “Targeta moneder d’impacte social” de la Diputació de Barcelona.
Atès que en data 2 de juliol de 2020, i amb registre d’entrada 5721, s’ha rebut
notificació de la Diputació de Barcelona, sobre decret de la presidenta delegada de
l’Area de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar social, pel qual s’aprova l’adhesió
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a l’esmentat programa.
Atès que en la resolució de la Diputació s’adopten els següents acords
1. Donar per adherit al programa “Targeta moneder d’impacte social” a
l’Ajuntament de la Roca
2. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, de 900 €, per al finançament dels costos d’emissió de
300 targes moneder d’impacte social a un preu unitari de 3 € IVA exempt.
3. Aprovar les condicions a les qual se sotmet la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
a. La participació en el Programa Targeta moneder d’impacte social per
part dels ens locals adherits, comporta la seva acceptació de totes
les obligacions que se’n deriven.
b. Els ens locals hauran de procedir a signar el corresponent contracte
d’emissió de targetes prepagament amb Caixa Bank i Money ToPay,
un cop assignat per part de la Diputació de Barcelona el nombre de
targetes amb que participarà al programa.
c. Els ens locals beneficiaris cedeixen el crèdit derivat d’aquesta
subvenció en favor de Caixa Bank SA en el termes establerts als
pactes tercer i quart del conveni de col·laboració, da data 6 de febrer
de 2019, per a l’establiment de les obligacions de la Diputació de
Barcelona, CaixaBank, MoneyToPay, en el desenvolupament del
programa “targeta moneder d’impacte socials”, que ha estat
prorrogat per a l’any 2020 per Acord de la Junta de Govern de data
19 de desembre de 2019.
d. La subvenció s’entendrà acceptada pel beneficiari si no manifesta el
contrari en el termini màxim d’un mes comptador des de la data de
notificació de la present resolució
4. Comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
subvencions.

Signatura 1 de 4
Antoni López Alonso

Signatura 2 de 4
25/07/2020

INTERVENTOR

28/07/2020

SECRETARI

Antoni Peralta Garcerá

Signatura 3 de 4
27/07/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

27/07/2020

Signatura 4 de 4
Antoni Peralta Garcerá

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

Certificat
Codi Segur
de Validació
gestor
Url de validació
d'expedi
Metadadesents

85715b1c8678404796debb05fd1b9347001

Data document: 24/07/2020

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/962 - Data Resolució: 28/07/2020

ALCALDE

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

Atès que en data 21 d’abril de 2020 l’Ajuntament de la Roca va acomplir el punt b
de les condicions que s’han relacionat anteriorment, i vist que s’han de lliurar a
l’Ajuntament de la Roca 300 targes, i atès que amb aquest programa es pretén
facilitar el dreta a l’alimentació, a aquelles persones, usuàries dels serveis socials
municipals, que rebin ajuts econòmics d’alimentació, en especial les famílies
vulnerables amb infants, una nova modalitat de pagament dels ajuts d’una forma
més racional i eficient,
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 delegada en la Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament,
mitjançant Decret 994/19 de data 10 de juliol de 2019.
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 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 23 de
juliol de 2020
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,
RESOL
PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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SEGON.- Acceptar la subvenció de 900 euros, corresponent al finançament dels
costos d’emissió de 300 targes moneder d’impacte social a un preu unitari de 3 €
IVA exempt.
TERCER.- Acceptar les condicions amb les quals es sotmet la present subvenció.
QUART.- Comunicar aquesta la Intervenció municipal, Serveis Socials bàsics, i al
servei de comunicació i transparència municipal
CINQUÈ.- Notificar aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona i al Consell
Comarcal del Vallès Oriental com a gestor dels serveis socials bàsics.
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