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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
REALITZADA EL DIA 28 d'abril de 2011. NÚMERO  2011/8. 
 
 
ASSISTENTS:  Alcalde:   Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
   Tinents d’alcalde:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez,  

Sr. Manuel Álvarez Herrera,  
      Sr. Jordi Fortí i Gurgui 
      Sra. Montserrat Ametller i Viñamata 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 28 d'abril de 2011, 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. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Jordi Fortí i 
Gurgui i la Sra. Montserrat Ametller i Viñamata, i la regidora Sra. Marta Pujol i 
Armengol i el regidor Sr. Santiago Raimi i Fortuny en la seva condició de 
regidors convidats expressament per a aquest acte, assistits per mi la 
secretària, Sra. Dolors Melero Guirao. 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR 
 
1.- Aprovació acta dia 14 d'abril de 2011 
 
2.- Aprovació de l'expedient per a la contractació de la gestió i explotació del 
servei públic d'escola municipal de música de l'Ajuntament de La Roca del 
Vallès. 
 
ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA 
 
3.- Aprovació de la certificació número 1 i última de les obres realitzades 
durant els mesos de febrer-març de 2011, i referides al projecte d'acabament 
de la urbanització del passatge Làuria, a nom de l'empresa DUIN, SA, amb CIF 
A-08681785, per import de 21.403,21euros. 
 
4.- Aprovació de la certificació número 5, a nom de l'empresa UTE PROMO-
CONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF U-
65420283, corresponent a les obres realitzades del mes de març de 2011, i 
referides a l' obra d'ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malenyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 23.037,94 euros. 
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5.- Aprovació  dels imports dels nous preus públics de les quotes dels servei 
municipal de l'Escola Bressol Les Orenetes del Serveis d'Ensenyament de 
l'apartat IV de l'article 4.2 de l'Ordenança Fiscal núm. 25 
 
6.- Aprovació de  la modificació del redactat dels preus públics del Servei de 
Joventut de l'apartat II de l'article 4.2 de l'Ordenança Fiscal núm. 25 
 
7.- Donar compte de la relació de factures d'import 393.263,39 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 483/2011. 
 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
8.- Legalització de les modificacions de les obres executades de la llicència 
d'obres 54/07 a nom de SAMLED Inversions SL 
 
9.- Legalització de les modifcacions de l'expedient d'obres 8/07 a nomd e 
Joaquim Prat Mora al C/ Joan de Vilalba 8  
 
10.- Modificció exp. Obres 71/03 a nom de Luis Alfonso Carreta Merino C/ 
Pedra de les Orenetes 5. 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
11.- Ratificacio Resolució Alcaldia Atorgament donació a l'Agècnia de la ONU 
per als refugioats, UNHCR ACNUR 
 
12.- Convocatoria Subvencions Entitats Culturals i Juvenils per a l'any 2011 
 
13.- Aprovació Convocatoria s sol.licitud i atorgament subvencions activitats 
esportives 2011 
 
14.- Aprovacio convocatòria sol.licitud i atorgament subvencions activitats i 
serveis educatius 
 
15.- Aprovació convocatòria sol.licitud i atorgament ajuts i beques socials en 
concepte d'Educació curs 2011-2012 
 
16.- Aprovació conveni de col�laboració entre l'Ajuntament i el Consorci de 
Salut i d'Atencio Social  de Catalunya per al desenvolupament dels serveis 
socials i sanitaris del municipi 
 
 
 
ÀREA DE SECRETARIA I RÈGIM INTERIOR 
 

1. Aprovació acta dia 14 d'abril de 2011 
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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 14 d’abril de 2011, 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. Aprovació de l'expedient per a la contractació de la gestió i 
explotació del servei públic d'escola municipal de música de 
l'Ajuntament 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. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió de 6 d’abril de 
2006, va acordar l’establiment del Servei municipal d’Escola de Música, el qual 
es gestiona de forma indirecta, mitjançant concurs en procediment obert, 
segons estableix el projecte d’establiment. 
 
Atès que mitjançant l’informe de la tècnica d’Ensenyament de data 8 d’abril 
de 2011, s’ha posat de manifest la necessitat de realitzar la contractació de la 
gestió del servei públic d’Escola Municipal de Música de la roca del Vallès pel 
curs 2011-2012, atès el Reglament del Servei públic d’escola municipal de 
música de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i tenint en compte que la realitat 
sociodemogràfica del municipi segueix demandant aquest servei. 
 
Vist que l’article 3r de l’esmentat reglament estableix que aquest servei públic 
es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta.   
 
Atès que el període d’obertura del servei de l’escola municipal de música és el 
mateix que marca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
pel curs escolar. El contracte actual finalitzarà el proper dia 30 de juny i el 
servei d’Escola de Música ha de reprendre les seves activitats a començament 
de setembre. Atès que, ha d’haver-hi una continuïtat en la prestació d’aquest 
servei, per raons d’interès públic, resulta necessari dur a terme la contractació 
objecte d’aquest expedient mitjançant tramitació urgent, per tal d’accelerar 
la seva adjudicació. 
 
Vist que, donades les característiques del servei públic, la situació actual  i el 
projecte d’establiment del mateix, es considera que el procediment més 
adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
varis criteris d’adjudicació.  
 
Atès que s’han redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars. 
 
Vist que s’han emès els informes de Secretaria i d’Intervenció sobre, 
respectivament, la legislació aplicable i el procediment a seguir; i sobre 
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l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient per atendre 
aquesta contractació.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que 
estableixen la Disposició Addicional Segona i en funció del que disposen els 
articles 93 a 104 de la Llei 30/2007 de la LCSP, sobre els actes preparatoris i tot 
en relació amb l’article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Vist 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. 836, de 6 de juliol de 2007, ja que 
l’import de la contractació supera la quantitat de 60.101,21 euros i no supera el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament ni la quantia de 
6.010.121,04 euros.  
 
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació, 
per a la gestió del servei públic d’Escola Municipal de Música de la Roca del 
Vallès 2011/2011, i convocar la seva licitació.  

 
Segon.- Autoritzar, per la quantia de 23.718 euros, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 
08 324 22718 “Escola de música” de l’estat de despeses del Pressupost 
municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2011. Així mateix, en el 
pressupost per a l’exercici 2012 s’haurà d’assegurar l’existència de crèdit 
adequat i suficient per al seu finançament a la partida corresponent.  

 
Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars que regiran aquesta contractació.  

 
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant 
l’anunci de licitació, perquè en el termini dels quinze (15) dies naturals 
posteriors a la publicació en el BOP els interessats puguin presentar les 
proposicions que creguin pertinents.  
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest acord i 
signatura dels documents que se’n derivin. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a Intervenció i a l’àrea municipal 
corresponent. 
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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA 
 

3. Aprovació de la certificació número 1 i última de les obres 
realitzades durant els mesos de febrer-març de 2011, i referides al 
projecte d'acabament de la urbanització del passatge Làuria, a 
nom de l'empresa DUIN, SA, amb CIF A-08681785, per import de 
21.403,21euros. 

 
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 certificació número 1 i última de les obres realitzades durant els mesos 
de febrer-març de 2011, i referides al projecte d’acabament de la urbanització 
del passatge Làuria, a nom de l’empresa DUIN, SA, amb CIF A-08681785, per 
import de 21.403,21euros. 

 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 06.155.61904 
– Pla de millora de carrers. 
 
ATÈS l’informe del Serveis Tècnics Municipals informant favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007. 
 
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. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 1 i última de les obres realitzades 
durant els mesos de febrer-març de 2011, i referides al projecte d’acabament 
de la urbanització del passatge Làuria, a nom de l’empresa DUIN, SA, amb CIF 
A-08681785, per import de 21.403,21euros. 
 
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 

4. Aprovació de la certificació número 5, a nom de l'empresa UTE 
PROMO-CONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT 
BOQUET, SL, amb CIF U-65420283, corresponent a les obres 
realitzades del mes de març de 2011, i referides a l' obra 
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d'ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malenyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 23.037,94 
euros. 

 
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 certificació número 5, a nom de l’empresa UTE PROMO-
CONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF U-
65420283, corresponent a les obres realitzades del mes de març de 2011, i 
referides a l’ obra d’ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malenyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 23.037,94 euros. 
 
ATÈS que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació 
pressupostària, 05.330.63200,  de condicionament del Centre Cívic Santa 
Agnès, inclosa en el Pressupost per al 2011.  
 
ATÈS l’informe dels Serveis Tècnics Municipals informant-ne favorablement la 
certificació. 
 
ATÈS que, l’aprovació de les certificacions d’obres és una competència 
delegada en la Junta de Govern Local, de conformitat amb la Resolució 
d’Alcaldia 836 de 6 de juliol de 2007 publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona número 187, de data 6 d’agost de 2007. 
 
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. 
 
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la certificació número 5, a nom de l’empresa UTE PROMO-
CONSTRUCCIONES . FCO. GABRIEL SL., ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF U-
65420283, corresponent a les obres realitzades del mes de març de 2011, i 
referides a l’ obra d’ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès de 
Malenyanes del T.M. La Roca del Vallès per import de 23.037,94 euros. 
  
SEGON-. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a 
la seva comptabilització.  
 

5. Aprovació  dels imports dels nous preus públics de les quotes dels servei 
municipal de l'Escola Bressol Les Orenetes del Serveis d'Ensenyament de 
l'apartat IV de l'article 4.2 de l'Ordenança Fiscal núm. 25 
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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 la Junta de Govern del 13 de desembre del 2007 va aprovar la 
modificació de part de la Ordenança fiscal 25 de Preus Públics per la prestació 
de serveis o realització d’activitats de competència municipal on es 
determinaven els preus públics.  
 
Tenint en compte la clàusula 7a del plec de clàusules que regeix el contracte 
de gestió d’aquest servei públic i vist l’informe de l’empresa concessionària del 
qual es transcriu literalment la justificació de la proposta: 
 
“Pel proper curs s’ha valorat augmentar un 2 % les quotes fixes d’escolarització 
i menjador, per ajustar el cost del servei als augments de l’IPC. Tot i que caldria 
esmenar que l’augment és molt ajustat, degut a les circumstàncies 
econòmiques actuals, i que es  compta amb les  subvencions de les 
administracions: per part de l’ Ajuntament de La Roca del Vallès i Generalitat 
de Catalunya.  
Les quotes de serveis  d’acollida i esporàdics s’ha valorat revisar-les i 
augmentar-les si s’escau cada dos cursos, actualment el cost es ajustat.”  
 
S’adjunta l’informe complet de la concessionària en el present informe. 
 
Atès que en data 15 de març de 2011, la Comissió de Seguiment de la gestió 
de l’Escola Bressol Municipal va aprovar la modificació dels preus públics 
proposada per l’empresa gestora del servei tenint en compte que únicament 
s’ha aplicat un augment del 2% (percentatge inferior de l’IPC interanual 
vigent) sobre la quota d’escolarització actual (passant de 170 € a 173,4 €) i 
d’un 2% sobre la quota de menjador fixa (passant de 127,40 € a 129,9 €). A la 
resta de quotes no s’ha aplicat cap augment atès que es van regularitzar el 
curs passat. Les quotes d’acollida, que no siguin esporàdiques, passen a tenir 
periodicitat trimestral. 
Hi ha dos serveis nous: Espai Nadó i Espai Familiar. 
 
Es proposa la següent modificació a l’ Ordenança 25 per a ser aprovada a la 
següent Junta de Govern Local: 
 

Quotes servei municipal  

Escola Bressol Les Orenetes 

Periodicitat Preu 

Escolarització (9 a 12 h. i de 15 a 17 h.) Mensual 173,40 € 

Acollida 7.30 – 9 h. * Trimestral 180,00 € 

Acollida 8 – 9 h. * Trimestral 132,00 € 
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Acollida 8.30 – 9 h. * Trimestral 66,00 € 

Acollida esporàdica 7.30 – 9 h. * Diària 5,00 € 

Acollida 17 – 18 h. * Trimestral 132,00 € 

Acollida esporàdica 17 - 18 h. * Diària 4,00 € 

Menjador Mensual 129,90 € 

Menjador esporàdic Diària 9,54 € 

Esmorzar ó berenar Mensual 24,00 € 

Esmorzar ó berenar esporàdic Diària 2,25 € 

Servei Espai Nadó ** Puntual 28,00 € 

Espai Familiar ** Puntual 40,00 € 

 

* Cal un mínim de 8 infants per poder fer el servei. 
 
** Cal un mínim de 6 famílies per poder fer el servei. 
 
La mensualitat del mes de juliol es pagarà per avançat en el moment de 
realitzar la matrícula. 
 
L’Ajuntament subvencionarà les quotes a les famílies que reuneixin les 
condicions següents: 
 
Família nombrosa o monoparental: 10% descompte 
Germans escolaritzats al mateix centre: 10% descompte 
 
Aquests preus públics han d’entrar en vigor el 2 de juny de 2011, atès que 
s’inicia el període de matriculació per al curs vinent. 
 
Vist l’informe del Servei d’Ensenyament, de l’Àrea de Servei i Atenció a les 
Persones, el qual es favorable a aquesta modificació de preus. 
 
Atès que l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus 
públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la 
competència per modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord 
amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
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D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix 
preus públics  per  a la prestació de serveis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  els imports dels nous preus públics de les quotes dels servei 
municipal de l’Escola Bressol Les Orenetes del Serveis d’Ensenyament de 
l’apartat IV de l’article 4.2 de l’Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora de preus 
públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, d’acord amb el detall següent: 
 

Quotes servei municipal  

Escola Bressol Les Orenetes 

Periodicitat Preu 

Escolarització (9 a 12 h. i de 15 a 17 h.) Mensual 173,40 € 

Acollida 7.30 – 9 h. * Trimestral 180,00 € 

Acollida 8 – 9 h. * Trimestral 132,00 € 

Acollida 8.30 – 9 h. * Trimestral 66,00 € 

Acollida esporàdica 7.30 – 9 h. * Diària 5,00 € 

Acollida 17 – 18 h. * Trimestral 132,00 € 

Acollida esporàdica 17 - 18 h. * Diària 4,00 € 

Menjador Mensual 129,90 € 

Menjador esporàdic Diària 9,54 € 

Esmorzar ó berenar Mensual 24,00 € 

Esmorzar ó berenar esporàdic Diària 2,25 € 

Servei Espai Nadó ** Puntual 28,00 € 

Espai Familiar ** Puntual 40,00 € 

 

* Cal un mínim de 8 infants per poder fer el servei. 
** Cal un mínim de 6 famílies per poder fer el servei. 
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La mensualitat del mes de juliol es pagarà per avançat en el moment de 
realitzar la matrícula. 
 
L’Ajuntament subvencionarà les quotes a les famílies que reuneixin les 
condicions següents: 
Família nombrosa o monoparental: 10% descompte 
Germans escolaritzats al mateix centre: 10% descompte 
 
Aquests preus públics han d’entrar en vigor el 2 de juny de 2011, atès que 
s’inicia el període de matriculació per al curs vinent. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals 
modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès 
directe o en resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
TERCER.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com 
el text de les Ordenances modificades. 
 
QUART-.Comunicar-ho als Serveis Econòmics i al Servei d’Ensenyament 
d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei. 
 
 

6. Aprovació de  la modificació del redactat dels preus públics del Servei de 
Joventut de l'apartat II de l'article 4.2 de l'Ordenança Fiscal núm. 25 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Atès que la Junta de Govern del 13 de desembre del 2007 va aprovar la 
modificació de part de la Ordenança fiscal 25 de Preus Públics per la prestació 
de serveis o realització d’activitats de competència municipal on es 
determinaven els preus públics.  
 
Atès que a s’ha de realitzar el casal d’estiu, es proposa la següent modificació 
a l’ Ordenança 25 per a ser aprovada a la següent Junta de Govern Local que 
manté els mateixos preus que l’any anterior però que s’ha tret la referència 
temporal del servei. 



Ajuntament de la Roca del Vallès 
C/ Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
www.laroca.cat 

 

 11 

 
Aquests preus es mantindran vigents per els anys posteriors si no hi ha cap 
modificació al respecte. 
 
SERVEIS OFERTATS ALS TRES CASALS 
 
SERVEIS A CADA CASAL HORARI PREU per 

Setmana 
SERVEI ACOLLIDA De 8 a 9h 10€ 
SERVEI MENJADOR De 13 a 15h 40€ 
CASAL D’ESTIU MATÍ De 9 a 13h 39€ 
CASAL D’ESTIU TARDA De 15 a 17h 19,50 € 
CASAL D’ESTIU MATÍ I 
TARDA 

De 9 a 13h i 
de 15 a 17h 

58,50 € 

 
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà (el germà 
més gran no té bonificació, si que en té el 2n i següents) 
 
PREUS ESPORÀDICS SERVEI ACOLLIDA I MENJADOR  
 
SERVEI ESPORÀDIC PREU 
SERVEI ACOLLIDA 3,5€ 
SERVEI MENJADOR 9€ 
 
MATINS MUSICALS  
 
SERVEIS  HORARI PREU per 

Setmana 
MATINS MUSICALS De 9 a 13h 65€ 
SERVEI MENJADOR De 13 a 15h 40€ 
CASAL D’ESTIU TARDA De 15 a 17h 19,50 € 
 
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà (el germà 
més gran no té bonificació, si que en té el 2n. i següents) 
 
 
 
ENGLISH 4U 
 
SERVEIS  HORARI PREU per 

Setmana 
ENGLISH 4U De 9 a 13h 70€ 
SERVEI MENJADOR De 13 a 15h 40€ 
CASAL D’ESTIU TARDA De 15 a 17h 19,50 € 
 
*La quota tindrà una bonificació del 20% a partir del segon germà (el germà 
més gran no té bonificació, si que en té el 2n. i següents) 
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En el cas de baixa només s' efectuarà devolució de la totalitat de l' import de 
la inscripció fins 10 dies abans de l' inici de l' activitat. A partir d' aquest termini i 
fins començar l' activitat només es retornarà el 75% de l' import de la inscripció. 
Un cop començada l' activitat no es podrà fer cap devolució de l' import de la 
inscripció. 
 
Vist l’informe del Servei de Joventut, de l’Àrea de Servei i Atenció a les 
Persones, el qual es favorable a aquesta modificació del redactat de preus. 
 
Atès que l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus 
públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, pel qual es delega per part del Ple en la Junta de Govern la 
competència per modificar els preus públics o establir-n’hi de nous, d’acord 
amb l’establert a l’article 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 48.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 41 a 47 i l’article 127 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovar el Text Refós de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix 
preus públics  per  a la prestació de serveis i realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  la modificació del redactat dels preus públics del Servei de 
Joventut de l’apartat II de l’article 4.2 de l’Ordenança Fiscal núm. 25, 
reguladora de preus públics per a la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència municipal, en el sentit de mantenir els mateixos 
preus que l’any anterior però treient-ne les referències temporals de cada 
servei. 
Aquests preus es mantindran vigents per a els anys posteriors, mentre no hi hagi 
cap modificació al respecte. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals 
modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès 
directe o en resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del Test Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
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TERCER.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un 
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com 
el text de les Ordenances modificades. 
 
QUART-.Comunicar-ho als Serveis Econòmics i al Servei de Joventut d’aquest 
Ajuntament. 
 

7. Donar compte de la relació de factures d'import 393.263,39 €, aprovada per 
Resolució Alcaldia amb el núm 483/2011. 

 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
ATES 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 2010  prorrogat per a l’exercici 2011, 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 2010 
prorrogat per a l’exercici de 2011 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, i a l’article 185 del TRLRHL. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2011/8, per un import 
de 393.263,39  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 156.228,89 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
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SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de 237.034,50 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. 
 
 
ÀREA D'URBANISME, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

8. Legalització de les modificacions de les obres executades de la llicència 
d'obres 54/07 a nom de SAMLED Inversions SL 

 
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 data 08/03/11 número de registre d’entrada 1765/11, 
formulada per Samled Inversiones SL, per a legalització de les modificacions 
introduïdes a les obres de construcció de tres habitatges unifamiliars al Pss. de 
les Vinyes 38 -40 -42, consistent en:  
 

1. Modificació de la configuració de les tanques amb front a la via pública. 
2. Modificació del perfil de les plataformes d’anivellament de terres a límit 

oest, segons plànol as built G1 (Emplaçament, topogràfic original, 
topogràfic modificat i seccions del terreny). 

3. No implantació de les plaques solars previstes en projecte. 
  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 26-04-11, extracte del qual diu 
el següent:  
 
“Respecte el primer punt, s’aporta plànol M2 amb el desenvolupament de la 
tanca a vial que no s’ajusta en la seva totalitat a allò especificat per l’art. 23 de 
la normativa urbanística del Pla parcial, que estableix que el tancament de les 
parcel�les que doni a espai públic o vial serà de tipus opac, amb una alçada 
màxima de 0,60m respecte la cota natural del terreny, i les portes d’accés 
opaques amb un calat màxim del 50% de la seva superfície. 
La modificació de la tanca del Passeig de les Vinyes 38 és legalitzable. 
La modificació de la tanca del Passeig de les Vinyes 40 i 42 no és legalitzable. 
 
Respecte el segon punt, plataformes d’anivellament de terres a límit oest segons 
plànol as built M1, la modificació és legalitzable. 
 
Respecte el tercer punt, el tècnic director de les obres certifica que els tres 
habitatges tenen instal�lat un sistema de geotèrmia, i que l’aportació energètica 
es cobreix amb aquesta font d’energia renovable per a l’aigua calenta sanitària. 
La modificació és legalitzable. 
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Es presenta escrit expedit per l’arquitecte director facultatiu de l’obra en el que es 
certifica que en cap de les tres edificacions es supera l’alçada reguladora 
màxima establerta en 9,15m.” 

 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que s’han complert 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 d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern 
Local, segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 
de data 06 de juliol de 2007, 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 les modificacions de la llicència d’obres 54/07  a nom de 
Samled Inversiones S.L.,  al Pass de les Vinyes 38-40-42 consistent en:  
 
-Legalització de la tanca del Pass de les Vinyes 38. 
-Legalització de les plataformes d’anivellament de terres a límit oest segons 
plànol “as built” M1. 
-Legalització del sistema de geotèrmia, amb aportació energètica que cobreix 
amb aquesta font d’energia renovable per a l’aigua calenta sanitària, en 
substitució de les plaques solars. 
 
SEGON.- Denegar La legalització de les modificacions de les tanques dels 
habitatges  del Pass. de les Vinyes 40-42. 
 
TERCER- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.) 
 
Taxa llicència       310,50 € * 3 habitatges    
 
Total        931,50 € 
 
 

9. Legalització de les modifcacions de l'expedient d'obres 8/07 a nomd e 
Joaquim Prat Mora al C/ Joan de Vilalba 8  

 
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 data 11/01/11 número de registre d’entrada 0111/11, 
formulada per Joaquim Prat Mora, per a legalització de les modificacions 
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introduïdes a l’obra de construcció d’un habitatge unifamiliar al C/ Joan de 
Vilalba 8, consistent en:  
 

4. Modificació de la superfície de la parcel�la en relació a la superfície 
presentada en projecte. 

5. Incorporació de una construcció auxiliar destinada a maquinària i 
adossada a la façana nord-est. 

6. Modificació del perímetre de l’edificació i distribució de la planta soterrani. 
7. Modificació de la tanca a front de vial. 

  
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 26-04-11, extracte del qual diu 
el següent:  
 
“Respecte el primer punt, s’aporta certificat visat i plànol signat pel tècnic 
redactor i director de les obres en el que es certifica que el límit del solar 
correspon al marcat per les fites de la promotora Inbesós S.A. El límit correspon a 
zones privades (parcel�la 69 i zona verda privada).   
La modificació és legalitzable. 
 
Respecte el segon punt, el tècnic redactor i director de les obres certifica que 
l’extensió de la sala de màquines correspon a un volum que allotja els mòduls de 
l’aire condicionat, i ha estat en funció de les exigències tècniques de la 
instal�lació que ha d’estar en contacte amb l’aire de l’exterior.  
Segons l’art. 30 Elements tècnics de les instal�lacions, de les ordenances del Pla 
parcial, la modificació és legalitzable. 
 
Respecte el tercer punt, el tècnic redactor i director de les obres certifica que 
l’ampliació de la planta soterrani no altera els paràmetres urbanístics aplicables. 
La modificació és legalitzable. 

Respecte el quart punt, en sessió de data 21/01/10 el Ple de la Corporació va 
aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana sobre imprecisions normatives i errors materials, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals. Un dels punts que pretén modificar aquesta figura urbanística 
és la regulació normativa de la tanca de vial.  

En aquest sentit, informar que la tanca podrà ser legalitzada en el moment que la 
CTUB aprovi definitivament aquesta MPPGO i aquesta sigui executiva.  

Actualment la modificació de la tanca no és legalitzable.” 

 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que s’han complert 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 
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part de l'Àrea d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern 
Local, segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 
de data 06 de juliol de 2007, 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 les modificacions de la llicència d’obres 08/07 a nom de 
Joaquim Prat Mora,  al C/ Joan de Vilalba 8 consistent en:  
 
-Legalització de la modificació de la superfície de la parcel.la. 
-Legalització la sala de màquines que correspon al volum que allotja els 
mòduls de l’aire condicionat. 
-Legalització de l’ampliació de la planta soterrani que no altera els paràmetres 
urbanístics aplicables. 
 
SEGON.- Denegar La legalització de les modificacio de la tanca de l’habitatge al 
C/ Joan de Vilalba 8. 
 
TERCER- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.) 
 
Taxa llicència       310,50 €    
 
Total        310,50 € 
 
 

10. Modificció exp. Obres 71/03 a nom de Luis Alfonso Carreta Merino C/ 
Pedra de les Orenetes 5. 

 
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 data 05/11/10 número de registre d’entrada 8147/10, 
formulada per Luis Alfonso Carreta Merino, per a la modificació de la llicència 
d’obres 71/03, del C/ pedrad e les Orenetes 5,  consistent en:  
 
Planta Soterrani: l’escala exterior s’ha anul.lat i el garatge es destina també a 
celler i servei. 
Planta baixa: L’entrada principal s’ha canviat i el dormitori ha canviat la seva 
distribució. 
Planta altell: La coberta s’ha modificat de inclinada a plana.  
 
Vist el que disposen els articles 179 i següents del Decret Legislatiu 1/05, de 26 
Juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 
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Considerant que, de conformitat amb l'informe de l’arquitecta emès a 
l’expedient en data 31/12/10 els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització 
dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa urbanística 
reguladora. 
 
Atès que s’han complert 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 d'Urbanisme;  
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord a la Junta de Govern 
Local, segons competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 836 
de data 06 de juliol de 2007, 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 les modificacions de la llicència d’obres 71/03 a nom de Luis 
Alfonso Carreta Merino, al C/ Pedra de les Orenetes 5 consistent en:  
 
Planta Soterrani: l’escala exterior s’ha anul.lat i el garatge es destina també a 
celler i servei. 
Planta baixa: L’entrada principal s’ha canviat i el dormitori ha canviat la seva 
distribució. 
Planta altell: La coberta s’ha modificat de inclinada a plana.  
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent: 
 
(Ordenança fiscal núm 6 art.6 epf 3er.) 
 
Taxa llicència       310,50 €   
 
Total        310,50 € 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

11. Ratificacio Resolució Alcaldia Atorgament donació a l'Agècnia de la ONU 
per als refugioats, UNHCR ACNUR 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució   
/2011, de data 15 d’abril de 2011, va adoptar l’acord que a continuació es 
transcriu: 
 
“Atès que en data 14 de març de 2011 i amb número de registre d’entrada 
1903, l’Agència de la ONU per als refugiats, UNHCR ACNUR, sol�licita a aquest 
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Ajuntament la col�laboració urgent davant l’emergència que suposa les 
tasques d’evacuació humanitària massiva que s’estan duent a terme a les 
fronteres de Líbia amb Tunísia i Egipte, per tal que les persones que tenen la 
possibilitat de retornar als seus països d’origen, ho puguin aconseguir el més 
aviat possible, i tenint en compte que amb 2.000 € es distribuiran 16 tendes de 
campanya lleugeres unifamiliars per donar refugi a 100 persones. 
 
Vistos els estatuts i la informació sobre el Comitè Català de l’Agència de l’ONU 
per als Refugiats UNHCR ACNUR dipositats en l’expedient. 
 
Atès que es tracta d’una donació d’emergència que queda al marge de la 
convocatòria anual per a la Cooperació al Desenvolupament que pugui fer 
l’Ajuntament. 
 
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 l’informe favorable a l’atorgament emès per la tècnica de Solidaritat de 
l’Àrea d’Atenció i Servei a les Persones en data 13 d’abril de 2011. 
 
Atès que l’atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 euros és 
una competència delegada a la Junta de Govern, de conformitat amb la 
resolució d’alcaldia número 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Considerant que és d’interès públic resoldre l’atorgament proposat per l’Àrea 
esmentada, si bé condicionat a la ratificació per part de la Junta de Govern 
Local en la propera sessió que se celebri. 
 
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una donació de 2.000 € al Comitè Català per 
als Refugiats – Comitè Català de l’ACNUR, amb CIF V-62655659, número 25.256 
del Registre d’Associacions de la Generalitat i amb domicili a efectes de 
notificacions a la Plaça Bonsuccés, número 7, entresol 2a de Barcelona, amb 
càrrec a la partida pressupostària 14 231 48900 de solidaritat amb el tercer 
món 1% del pressupost municipal de l’any 2011, d’ajuts destinats a projectes  
solidaris i de cooperació amb el tercer món. 
 
SEGON.- Ordenar el pagament immediat dels 2.000 € de la donació al compte 
corrent següent: La Caixa 2100-3317-17-2200115580,  i comunicar al Comitè 
Català de l’ACNUR, al fax 93 301 03 96, el comprovant de transferència o 
ingrés realitzat al compte corrent citat anteriorment 
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TERCER.-  Comunicar aquests acords a la Intervenció municipal i al Comitè 
Català per als Refugiats – Comitè Català de l’ACNUR. 
 
QUART.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri.” 
 
Atès allò que disposa el quart acord de la Resolució d’Alcaldia. 
 
Atès que la competència per a l’acceptació de subvencions d’import inferior 
a 60.101,21 Euros és una competència delegada per l’Alcalde en la Junta de 
Govern, per Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia /2011 de 
data 15 de febrer de 2011. 
 

12. Convocatoria Subvencions Entitats Culturals i Juvenils per a l'any 2011 
 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions 
destinades a associacions culturals i juvenils aprovada per acord de Ple del 3 
de juny del 2004. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al 
municipi.  
Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i 
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar com a precedent. 
Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, 
eficàcia i eficiència. 
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El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 Euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions 
destinades a associacions culturals i juvenils, per a l’any 2011. 
 
SEGÒN.- La present convocatòria estarà regida per la Normativa reguladora 
per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions culturals i juvenils 
aprovada per acord del Ple de 3 de juny de 2004. En tot el no previst a les 
mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
TERCER.- El pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a càrrec de 
les partides i per les quanties i projectes següents: 
 
 

Activitats Culturals 
05-334-48500 Subvencions 

entitats culturals 
42.300,00€ 

Activitats Juvenils 
10-339-48505 Subvencions 

entitats juvenils 
6.098,00€ 

 
QUART.- El termini per a la presentació de sol.licituds s’iniciarà a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 de maig de 2011. 
 

13. Aprovació Convocatoria s sol.licitud i atorgament subvencions activitats 
esportives 2011 

 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions per 
a activitats esportives aprovada per acord de Ple de 3 de juny del 2004. 
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L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al 
municipi. 
Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i 
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar com a precedent. 
Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, 
eficàcia i eficiència. 
El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic. 
 
Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a 
l’atorgament de subvencions per a activitats esportives aprovada per acord 
del Ple de 3 de juny de 2004. En tot el no previst a les mateixes seran 
d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament de subvencions 
per activitats esportives, per a l’any 2011. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per l’atorgament de subvencions anirà a 
càrrec de la partida i per la quantia següent: 
 
 

Activitats 
Esportives 

09-452-48504 Subvencions 
entitats esportives 

47.000 € 

 
TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 de maig de 2011. 
 
 

14. Aprovacio convocatòria sol.licitud i atorgament subvencions activitats i 
serveis educatius 
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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. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 
desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu al municipi 
aprovada per acord de Ple de 15 de maig de 2008. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud de subvencions segons els següents principis: 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social al 
municipi. 
Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i 
reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al�legar com a precedent. 
Estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament. 
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, 
eficàcia i eficiència. 
El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs públic. 
 
Aquesta convocatòria estarà regida per les Normativa reguladores per a 
l’atorgament de subvencions pel desenvolupament d’activitats i serveis de 
l’àmbit educatiu al municipi aprovada per acord del Ple de 15 de maig de 
2008. En tot el no previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes 
continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol�licitud i atorgament de subvencions 
pel desenvolupament d'activitats i serveis de l'àmbit educatiu al municipi per a 
l’any 2011. 
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SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus de subvenció anirà a 
càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents: 
 
 

Activitats 
Educatives 

08-321-48502 Subvenció escoles 
públiques 

22.500,00 € 

Activitats 
Educatives 

08-321-48503 Subvenció AMPA 
escoles 

17.500,00 € 

 
TERCER.-  Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds que s’iniciarà a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 de maig de 2011. 
 
 

15. Aprovació convocatòria sol.licitud i atorgament ajuts i beques socials en 
concepte d'Educació curs 2011-2012 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei.  
 
D’acord amb la Normativa reguladora per a l’atorgament d’ajuts i beques 
socials en concepte d’Educació aprovada per acord de Ple de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès realitza una convocatòria pública per a la 
sol�licitud d’ajuts i beques socials per a aquelles famílies del municipi amb 
dificultats econòmiques en els àmbits següents: 
Escola Bressol Municipal 
Transport escolar 
Material i llibres escolars d’educació infantil  
Casal d’estiu 
Els ajuts i beques van adreçats als alumnes empadronats en el municipi i 
matriculats en centres escolars municipals que es trobin en una especial 
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Aquesta convocatòria estarà regida per la Normativa reguladora per a 
l’atorgament d’ajuts i beques socials en concepte d’Educació aprovada per 
acord del Ple municipal.  
 
En tot el no previst a les mateixes seran d’aplicació els preceptes continguts a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions d’import superior a 
1.502,53 euros és la Junta de Govern local, atesa la competència atribuïda per 
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007. Publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 187 de 6 d’agost de 2007. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament d’ajuts i beques 
socials en concepte d’Educació, per a l’any 2011. 
 
SEGON.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut i de beca que 
anirà a càrrec de les partides i per les quanties i projectes següents: 
 
 

Ajuts i beques 
socials 

07-231-48000 Beques de Serveis 
Socials 

33.978,75 € 

 
TERCER.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds de beques del 
casal d’estiu, d’ajuts de transport, de llibres i material escolar (educació 
infantil) i d’escola bressol del 9 al 23 de maig de 2011. 
 
QUART.- Publicar anunci de la convocatoria  al Butlletí Oficial de la Província 
 
 

16. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consorci de 
Salut i d'Atencio Social  de Catalunya per al desenvolupament dels serveis 
socials i sanitaris del municipi 

 
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 te competències a la prestació de 
serveis socials segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials segons el 
qual correspon als ajuntaments donar els serveis socials d’atenció bàsica. 
 
Atès que el CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA (CSC) és 
un ens públic de naturalesa associativa i caràcter local que té entre les seves 
finalitats adequar la prestació dels serveis d’assistència primària, hospitalària i 
sociosanitària a les necessitats de la població de la seva àrea geogràfica i 
assistencial i, per això, col�laborar amb les administracions sanitàries territorials i 
institucionals, i amb qualsevol altre entitat de dret públic, i compta amb 
l'experiència i els mitjans humans i materials necessaris.  
 
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès està associat al Consorci de Salut 
i Social de Catalunya, el qual té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
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tots i cadascun dels seus associats, d’acord amb el que preveu l’art. 24.6 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, tal i com estableix l’article 5.i) dels estatuts 
del CSC 
 
Atès que el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, per mitjà d’una 
de les societats depenents de CSC (PROJECTES SANITARIS I SOCIALS S.A., en 
aquest cas) gestiona l’Àrea Bàsica de Salut de la Roca del Vallès, en virtut de 
conveni subscrit amb el Servei Català de la Salut a l’efecte. 
 
Atès que Projectes Sanitaris i Socials ha de portar a terme, en l’àmbit de l’Àrea 
Bàsica de Salut de La Roca del Vallès, les activitats derivades de l’assistència 
sociosanitaria en coordinació amb els professionals de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès  segons consta al conveni de gestió assistencial establert entre 
el Servei Català de la Salut i Projectes Sanitaris i Socials S.A de data 1 de 
desembre de 2002  
 
Atès que L’Ajuntament i CSC volen impulsar, al municipi de La Roca del Vallès, 
la integració de l’atenció social i sanitària als seus ciutadans  
 
Atès que totes dues institucions entenen que l’Atenció Primària és el punt 
d’accés al sistema d’atenció social i sanitària, el més proper a l’usuari, a la 
seva realitat i ambient familiar. Consideren que l’atenció al ciutadà s’ha de 
realitzar des d’una visió multidisciplinar amb la intervenció dels professionals 
tant de l’àmbit sanitari com social. 
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que 
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i 
les administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i 
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben 
regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
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. 836, de 6 de juliol de 2007. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni de col�laboració entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya per al desenvolupament dels Serveis Socials i Sanitaris al municipi de 
La Roca del Vallès”. 
 
Segon.- Designar membres de la Comissió de Direcció el Regidor/a de 
Benestar Social i el/la Cap de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Designar membres de la Comissió de Seguiment el/la Cap de l’Àrea 
de Serveis Personals i un membre de l’equip de l’EAPS. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Cataluanya.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Personals i a l’Àrea de 
Benestar Social,  
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 19:20, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

   
La secretària                                                    Vist i plau 
                 L’alcalde 
 
 
 


