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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 18 d'abril de 2013. NÚMERO  2013/ 9. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo 
 Tinents d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez Herrera 
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
 
A la Roca del Vallès, el dia 18 d'abril de 2013, essent les 18:45 hores es 
reuneixen a la Sala de govern, l’alcalde Il�lm Sr. Rafael Ros i Penedo, els tinents 
d’alcalde,  Sr. Manuel Álvarez Herrera, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª 
Mateo Forner, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui i la regidora Sra. Montserrat Ametller 
Viñamata en la seva condició de regidor convidat expressament per a aquest 
acte, assistits per mi la secretària, Sra. Dolors Melero Guirao i l’interventor Antoni 
Lopez Alonso. 
 
Havent excusat la seva absència la Sra. Marta Pujol Armengol, 
 
Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 
conformen la junta de govern local, el president obre la sessió i, tot seguit, es 
passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent ordre 
del dia. 
 
Ordre del Dia: 
  
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 4 d'abril de 2013 
 
 
Per l’alcaldia se sotmet a aprovació dels membres de la junta de govern local 
l’esborrany de l’acta de la sessió de data 4 d’abril de 2013, el qual va estar 
adjuntat a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres 
sol�liciti cap rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els 
assistents. 
 
 

2. Canvi de modalitat a cooperació de la UA-9 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, s’acorda per unanimitat que quedi sobre la taula per posterior estudi. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
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3. Exp. Obres 06/13 a nom de Blanca Oms Pueyo per a legalització  
de reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Bosc 
35. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la sol�licitud de llicència d’obres majors de data 18 de febrer de 2013, 
amb NGRE 1092,  formulada per la Sra. Blanca Oms Pueyo, per  a legalització 
de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat (relacionat amb 
l’expedient d’obres anterior 36/10), al C/ del Bosc 35, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
Atès que en data 07-12-2010 i núm. de reg. ent. 8947/10, la Sra. Blanca Oms 
Pueyo  sol.licitava reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ del 
Bosc 35, (exp. obres 36/10).  
 
Atès que en data 26/09/2011, amb núm de reg. sortida 4085/11, per part 
d’aquest consitori se li va remetre el darrer requeriment de documentació per 
subsanar les deficiències trobades en la documentació presentada, però 
aquest no va ser recollit per l’interessat. 
 
Atès que en data 23 de maig de 2012 l’enginyer municipal va emetre el 
següent informe “Realitzada inspecció in-situ efectuada  en data 16 de maig 
de 2012 per part del tècnic de serveis urbans es comprova que les obres motiu 
de l’expedient s’han executat” 
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2012, es va aprovar mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local la liquidació provisional de l’Impost i taxes, atès que 
concorre el fet imputable. 
 
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 27  de febrer  de 2013, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa 
urbanística reguladora. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
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de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- Legalitzar les obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar 
aïllat del C/ del Bosc 35, a nom de Blanca Oms Pueyo, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
L’impost de les obres de reforma i ampliació va ser liquidat a l’acord de la 
Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2012 no considerant-se en l’informe 
tècnic variació respecte al mateix. 
 
Taxa: 206,29 € 
 
TOTAL= 206,29. 
 
 

4. Exp. Obres 23/12 a nom de Compañia del Trópico Cafe y Te SL per 
a obres de reforma de local i ampliació d'altell a local 27-27 del 
CC La Roca Village. 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la sol�licitud de llicència d’obres majors de data 18 de febrer de 2013, 
amb NGRE 1092,  formulada per la Sra. Blanca Oms Pueyo, per  a legalització 
de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat (relacionat amb 
l’expedient d’obres anterior 36/10), al C/ del Bosc 35, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
Atès que en data 07-12-2010 i núm. de reg. ent. 8947/10, la Sra. Blanca Oms 
Pueyo  sol.licitava reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ del 
Bosc 35, (exp. obres 36/10).  
 
Atès que en data 26/09/2011, amb núm de reg. sortida 4085/11, per part 
d’aquest consitori se li va remetre el darrer requeriment de documentació per 
subsanar les deficiències trobades en la documentació presentada, però 
aquest no va ser recollit per l’interessat. 
 
Atès que en data 23 de maig de 2012 l’enginyer municipal va emetre el 
següent informe “Realitzada inspecció in-situ efectuada  en data 16 de maig 
de 2012 per part del tècnic de serveis urbans es comprova que les obres motiu 
de l’expedient s’han executat” 
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2012, es va aprovar mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local la liquidació provisional de l’Impost i taxes, atès que 
concorre el fet imputable. 
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Vist el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Resultant que s’han acomplert els tràmits procedimentals establerts per l’art. 75 
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió d’informe i proposta per 
part de l’Àrea de Territori. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
municipal en data 27  de febrer  de 2013, els actes d’edificació i ús del sòl, 
l’autorització dels quals es sol�licita, són conformes a la vigent normativa 
urbanística reguladora. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord, segons 
competència delegada d’acord amb la resolució d’alcaldia 760 de data 30 
de juny de 2011, atenent l’article 54 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
PRIMER.- Legalitzar les obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar 
aïllat del C/ del Bosc 35, a nom de Blanca Oms Pueyo, dins d’aquest terme 
municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
 
L’impost de les obres de reforma i ampliació va ser liquidat a l’acord de la 
Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2012 no considerant-se en l’informe 
tècnic variació respecte al mateix. 
 
Taxa: 206,29 € 
 
TOTAL= 206,29. 
 
 

5. Expedient Espai Urbà 02/13, per a sol.licitar la subvenció del 
catàleg de serveis de diputació contra el canvi climàtic  

 
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 publicació del Catàleg de Serveis 2013 de la Diputació de Barcelona, 
amb reculls de subvencions i recursos tècnics. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 10 d’abril de 2013, i que diu el 
següent: 
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.../...” Analitzat aquest, es proposa sol.licitar el recurs corresponent a la 
Promoció de mesures contra el canvi climàtic i per fomentar la gestió 
sostenible” 
 
Es per tot això, que el regidor de l’àrea d’urbanisme i sostenibilitat sotasignant 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents : 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Sol.licitar la subvenció corresponent al recurs per a la Promoció de 
mesures contra el canvi climàtic i per fomentar la gestió sostenible, inclós dins 
del catàleg publicat per la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.  
 
 

6. Estudi per redactar un projecte de senyalització per tal d'eliminar 
el trànsit de vehicles pesants el casc urbà dins el catàleg de 
subvencions de la diputació pel 2013 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vista la publicació del Catàleg de Serveis 2013 de la Diputació de Barcelona, 
amb reculls de subvencions i recursos tècnics. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 11 d’abril de 2013, i que diu el 
següent: 
 
.../...”Donat l’interès de l’ajuntament en eliminar el trànsit de vehicles pesants 
del casc urbà, i la necessitat de fer un estudi a tal efecte i redactar un projecte 
de senyalització comlpert en el mateix sentit. 
 
Analitzat aquest catàleg, es proposa sol.licitar el recurs corresponent a la 
Redacció de Plans, Projectes i Informes, Estudis i plans de mobilitat urbana”  
 
Es per tot això, que el regidor de l’àrea d’urbanisme i sostenibilitat sotasignant 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents : 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Sol.licitar la subvenció corresponent al recurs per a la Redacció de 
Plans Projectes i Informes, Estudis i Plans de mobilitat urbana, inclós dins del 
catàleg publicat per la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.  
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ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

7. Acceptació subvenció de la Generalitat de Catalunya per al 
sosteniment del funcionament de l'Escola de Música, 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. 
 
Atès que en data 3 d’abril de 2013, l’Ajuntament de la Roca ha rebut 
notificació NRS 2046, de la resolució de la Direcció General de Centres Públics 
del Departament  d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de 8 de 
març de 2013, de l’expedient relatiu a la convocatòria de subvencions per a 
determinades corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al 
curs 2011-2012, per la qual ens concedien una subvenció de 19.550 euros per a 
l’Escola Municipal de Música. 
 
Atès que en el punt 5è. de la part resolutiva es relaciona la documentació que 
cal presentar a la Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya abans del 30 d’abril de 2013, 
per tal d’efectuar-se el pagament de la citada subvenció, i que és la següent: 
 
a) Acord del ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció 
b) Certificació del secretari de la corporació local sobre la despesa de capítol 
I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos percebuts 
pel servei prestat. 
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, 
concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals 
 
Atès que un cop realitzada la consulta als tècnics responsables del Servei de 
Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, i tenint en compte que, a 
hores d’ara, no hi ha previst celebrar cap ple de la corporació local, 
l’acceptació d’aquesta subvenció podrà ser acceptada per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament, per tot això, esfa necessària la conveniència de 
l’acceptació d’aquesta subvenció en la propera Junta de Govern Local i 
sempre abans del 30 d’abril de 2013, a ratificar en el proper ple municipal de la 
corporació. 
 
Atès que en data 30 de juny de 2011, l’alcalde va dictar la resolució d’alcaldia 
núm. 760/2011, referent a la constitució de la junta de govern local, en la qual 
es resol en el seu punt quart que, en matèria econòmica, la junta de govern 
local pot acceptar subvencions d’import inferior a 60.101,21 €. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament de data 16 d’abril de 2013.  
 
Es per tot això, que la regidora d’Ensenyament sotasignant proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 19.550 euros atorgada a l’Escola Municipal 
de Música de La Roca del Vallès per la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, corresponent a 
la convocatòria de subvencions per a determinades corporacions locals 
titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2011-2012. 
.  
SEGON.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de 
Cultura.  
 
QUART - Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple que se celebri 
 
 

8. Ratificació resolució aprovació sol.licitud participació en el 
programa de la Diputació de mesures formatives per lluitar contra 
la crisis curs de preparació per a les proves d'accés a cicles 
formatius de formació profesional del grau mitja 2013-2014 

 
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 Resolució  de 
data 9 d’abril de 2013, va adoptar l’acord que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que en data 19 de juliol de 2012 la Gerència de Serveis d’Educació de 
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona 
presenten un escrit, amb registre d’entrada número 4716,  per tal de 
comunicar-nos la seva voluntat d’incloure l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
en els projectes de col�laboració amb els municipis per lluitar contra els efectes 
de la crisi econòmica. 
Atès que en data 6 de setembre de 2012, la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària, va aprovar participar en 
el Programa de la Diputació de Barcelona de mesures formatives per lluitar 
contra la crisi amb el curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, i que durant el curs 2012-13 
s’ha realitzat el curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius 
de Formació Professional de Grau Mitjà. 
Atès que en data 14 de febrer de 2013 l’alcalde, mitjançant carta registrada 
amb número de sortida 545, manifesta al Diputat Adjunt d’Educació de la 
Diputació de Barcelona la voluntat de participar novament en el programa de 
mesures per tal de lluitar contra la crisi econòmica amb l’edició d’un nou curs 
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de preparació per a les proves d’accés a Cicles formatius de Formació de 
Grau Mitjà el proper curs 2013-14. 
Atès que aquesta mesura està valorada en de 10.310 € i consta de l’aportació 
econòmica per part de la Diputació de 7.500 € i el cofinançament del projecte 
per part de l’Ajuntament per un import de 2.810 €. 
Atès que és voluntat de la regidoria d’Ensenyament i d’aquest ajuntament, 
participar en les mesures proposades per la Diputació de Barcelona per tal de 
lluitar contra la crisi econòmica, i més concretament la disposició de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès  a organitzar pel proper curs 2013-2014 un 
curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà. 
Atès que l’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
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.” 
Atès que d’acord amb l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local l’alcalde és l’òrgan competent pel 
desenvolupament de la gestió econòmica i per disposar despesa dins dels 
límits de la seva competència. 
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 08 323 22618 Activitats Educatives. 
Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760, de 30 de juny de 2011, tot i que 
degut a la urgència per presentar aquest acord a la Diputació de Barcelona 
es fa necessari aprovar-ho mitjançant resolució d’alcaldia a ratificar en la 
propera Junta de Govern. 
És per tot això que aquesta Alcaldia,  
 
RESOL: 
 
PRIMER.- Aprovar participar en el Programa de la Diputació de Barcelona de 
mesures formatives per lluitar contra la crisi amb el curs de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, que 
té un cost previst de 10.310 € i assumir el compromís de fer-se càrrec del 
cofinançament del 27% del cost total derivat de la contractació del personal 
docent, corresponent a 2.810 €. 
 
SEGON.- Sol�licitar a la Diputació de Barcelona l’atorgament de l’ajut 
econòmic d’import 7.500 € per tal de poder cobrir la resta del 73% del cost de 
la planificació, organització i realització del curs de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà. 
 
TERCER.- Comunicar a la Intervenció Municipal per tal de que faci la reserva de 
crèdit de 2.810 € a càrrec de la partida 08 323 22618 i la corresponent  
generació de crèdit de 7.500 € a la mateixa partida. 
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QUART.- Comunicar aquest acord al servei d’ensenyament.  
 
CINQUÈ.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local que se celebri.” 
 
És per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia de data 9 
d’abril de 2013. 
 

9. Aprovació preu públic inscripció Marxa de la Creu de La Torreta 
 
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’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 25, reguladora dels preus 
públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de competència 
municipal, en el seu apartat V. corresponent a Servei d’Esports, s’estableix el 
preu públic per a inscripció a la marxa de la Creu de La Torreta.   
 
Atès que a la celebració anual de la Marxa de La Creu de La Torreta, amb un 
seguit d’activitats dirigides a tots els públics, on s’inclouen un esmorzar a tots 
els/les participants, un detall i medalles pels nens i les mesures de prevenció 
com el servei d’ambulància i l’infraestructura de marcatge del circuit, es 
proposa establir unes tarifes corresponents a la inscripció de l’esmentada 
cursa. 
 
Vist 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. 
 
Vist l’informe del Tècnic d’Esports. 
 
Per tot això exposat, aquest Regidor d’Esports, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.-Aprovar els preus públics del Servei d’Esports 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: 
 
V- SERVEI D’ESPORTS 
 
CONCEPTE IMPORT  
Inscripció a la Marxa de La Creu 5,00€  
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils. 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, 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-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics i a 
l’Area d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 

10. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de beques 
escolars i convocatòria de les beques casal d'estiu 2013 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vistes les situacions de desigualtat i dificultat econòmica detectades en 
algunes famílies del municipi i en aplicació dels articles 3 i 20 de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre de Serveis Socials que disposa que per tal de prevenir situacions 
de risc, compensar dèficits de suport social i econòmic i de vulnerabilitat, 
Serveis Socials disposa de prestacions en forma d’ajudes econòmiques. 
 
Atès que per a concedir aquestes ajudes econòmiques l’Ajuntament necessita 
aprovar unes bases reguladores per a la concessió de beques escolars que 
s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, sota els principis de 
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquestes 
bases es regulen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el reglament 
de la Llei 38/2003. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular la concessió de beques 
escolars en concepte de material i llibres escolars, transport escolar, menjador, 
quotes d’escolarització d’escoles bressol municipals i casals d’estiu escolars per 
a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària, amb necessitats 
socioeconòmiques, empadronats al municipi de la Roca del Vallès i matriculats 
en centres educatius sostinguts amb fons públics.  
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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.  
 
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 per a participar dels Casals d’estiu 2013. 
 
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. 
 
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 30 de juny de 2011. 
 
Vist l’informe emès per la Treballadora Social. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de beques escolars 
de l’Ajuntament de La Roca del vallès. 
 
SEGON.- Publicar aquestes Bases al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant 20 
dies i a la web corporativa. 
 
TERCER.- Aprovar la convocatòria de sol.licitud i atorgament d’ajuts i beques 
socials per als casals d’estiu de 2013. 
 
QUART.- 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 

(Casals d’Estiu) 

07-231-48000 Beques de Serveis 
Socials 

3.000 € 

 
CINQUÈ- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds de beques i ajuts 
del casal d’estiu del 22 d’abril al 3 de maig de 2013. 
 
QUART.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la 
web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
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11. Aprovació sol�licitud ajuts econòmics/subvencions Diputació de 

Barcelona XMBQ 2013 
 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona que aprova 
les Bases i el catàleg d’activitats 2013 del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat i s’obre la convocatòria anual per a l’atorgament d’ajuts.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès desenvolupa serveis a les diferents 
Àrees Municipals que s’ajusten a la tipologia d’activitats subvencionables a la 
convocatòria.  
 
Atès que l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
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 (...) 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 760/11 de data 30 de juny de 2011. 
 
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 es proposa l’adopció  dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol�licitar a la Diputació de Barcelona els següents ajuts econòmics: 
 
 

REGIDORIA 
AJUNTAME

NT 

ÀMBIT 
DIPUTACIÓ 

PROGRAMA 
DIPUTACIÓ 

RECURS 
DIPUTACIÓ 

PROGRAM
A 

AJUNTAME
NT 

APLICACIÓ 

SOL.LICIT
UD 
SUBVENCI
Ó 2010 

 
BENESTAR 

SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Finançament 
Serveis Socials 

Bàsics  

Suport Serveis 
Socials Bàsics 

Suport Serveis 
Socials Bàsics  

10.303 € 

 
BENESTAR 

SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Finançament 
Serveis Socials 

d’Atenció 
Primària  

Suport Serveis 
Socials d’Atenció 

Primària  

Suport Serveis 
Socials 

d’Atenció 
Primària 

10.106,25 €  
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BENESTAR 

SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Planificació, 
gestió i sistemes 
d’informació dels 

serveis socials 

Supervisió d’equips 
de serveis socials 

bàsics 

Supervisió 
professionals 
de l’equip de 
serveis socials 

bàsics 

Recurs material 

 
BENESTAR 

SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIO 

A LES 
PERSONES 

Suport als Serveis 
Socials 

Projectes per la 
inclusió social 

Voluntariat 
social 

Recurs tècnic 

 
 

BENESTAR 
SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIO 

A LES 
PERSONES 

Infància i 
adolescència en 
situació de risc 

Projectes per a 
infants i 

adolescents 

Protocol de 
detecció i 

intervenció en 
les situacions 
de risc de la 

infància 

Recurs tècnic 

 
BENESTAR 

SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIO 

A LES 
PERSONES 

Atenció a les 
persones 

Serveis Socials més 
a prop 

Serveis 
Socials més a 

prop 
Recurs tècnic 

 
BENESTAR 

SOCIAL 

AREA 
D’ATENCIO 

A LES 
PERSONES 

Atenció 
domiciliària, 
dependència i 

suport a persones 
cuidadores 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

Suport en la 
seguretat de la 

qualitat de 
SAD 

Recurs tècnic 

 
BENESTAR 

SOCIAL 

AREA DE 
TERRITORI 

I 
SOSTENIBIL

ITAT 

Minimització de 
l’impacte social 
de desnonaments 

i d’exclusió 
residencial 

Reforma, 
condicionament i 

rehabilitació 
d’habitatges 
destinats a 

necessitats socials 

Programa 
social 

d’habitatge 
9.000 € 

PROMOCIO 
ECONOMIC

A 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Fires locals 
 

Accions de foment 
de fires locals 

Festa del 
Comerç 

2.000 € 

PROMOCIO 
ECONOMIC

A 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Mercats de venda 
no sedentària 

 

Accions de foment 
de mercats de 
venda no sedentària 

Ampliem els 
mercats 

1.500 € 

PROMOCIO 
ECONOMIC

A 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Mercats de venda 
no sedentària 

 

Estudis de 
modernització i 
creació de mercats 
de venda no 
sedentària 

Mercat 
artesanal 

Recurs tècnic 

PROMOCIO 
ECONOMIC

A 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Polítiques de 
mercat de treball 

Finançament dels 
serveis locals 
d’ocupació 

Xaloc 12.000 € 
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PROMOCIO 
ECONOMIC

A 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Polítiques de 
mercat de treball 

Indicadors bàsics 
del mercat de 
treball 

Informe del 
mercat de 
treball de La 
Roca del 
Vallès 

Recurs tècnic 

PROMOCIO 
ECONOMIC

A 
DESENVOLU

PAMENT 
ECONÒMIC 

LOCAL 

Teixit comercial 
urbà 

Servei 
d’acompanyament 
a Ajuntament i 
associacions de 
comerciants i 
empresaris 

Nou impuls 
de 
l’Associació 
de 
Comerciants 
de La Roca 

Recurs tècnic 

 

CULTURA 
AREA DE 

PRESIDENCI
A 

Desenvolupament 
Cultural local 

Foment al 
desenvolupament 
cultural 
 

Desenvolupa
ment cultural 
a la Roca del 
Vallès  

 
   25.000 € 

CULTURA AREA DE 
PRESIDENCI

A 

Festivals i 
esdeveniments 
artístics 

Festivals i 
esdeveniments 
artístics 

Cicle 
Filharmonia 

 
10.000 € 

CULTURA 

AREA DE 
PRESIDENCI

A 

Plans i Projectes 
peral 
desenvolupament 
cultural local 

Plans i Projectes 
peral 
desenvolupament 
cultural local 

Pla d’usos 
d’equipament
s culturals i 
gestió dels 
equipaments 
culturals 

 
 
Recurs 
tècnic 

 

EDUCACIO 

AREA 
D’ATENCIO 

A LES 
PERSONES 

Escoles Bressol 
Funcionament 
d’escoles bressol 
municipals 

Escola bressol 
Municipal 

15.000 € 

 

EDUCACIO 

AREA 
D’ATENCIO 

A LES 
PERSONES 

Acompanyament 
a l’escolaritat 

Desenvolupament 
de projectes de 
prevenció del 
fracàs escolar 

Projecte 
preventiu del 
fracàs escolar 

7.500 € 

 

EDUCACIO 
AREA 

D’ATENCIO 
A LES 

PERSONES 

Planificació 
educativa 

Diagnosi i plans 
locals de formació 
professional 

Diagnosi i pla 
local de la 
formació 
professional a 
La Roca del 
Vallès 

Recurs Tècnic 

 

EDUCACIO 
AREA 

D’ATENCIO 
A LES 

PERSONES 

Planificació 
educativa 

Programació i 
manteniment 
d’equipaments 
educatius 

Programació i 
manteniment 
d’equipament
s educatius de 
La Roca del 
Vallès 

Recurs Tècnic 

 

ESPORTS 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Esdeveniments 
esportius de 

caràcter puntual i 
de participació 

7è Cros 
Comarcal 

Escolar de la 
Roca del 

3.000 € 
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Vallès 

 

ESPORTS 

oberta 
18 a Marxa de 
la Creu de la 
Torreta + 4ta. 
Milla Infantil 

3.000 € 

 
ESPORTS Activitats 

esportives per 
a adults 

6.000 € 

 
 

ESPORTS 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Activitats d’esport, 
salut i qualitat de 

vida 
Cursos de 
natació 62.216 € 

 
 

ESPORTS 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Activitats d’esport, 
salut i qualitat de 

vida 

Activitats 
dirigides 

27.648 € 

 

 

ESPORTS 

DESENVOLU
PAMENT 

ECONÒMIC 
LOCAL 

Esport Local: 
activitats 
esportives 

Esport per prevenir 
el risc d’exclusió 

Beques des de 
Serveis 
Socials 

3.000 € 

 

ESPORTS 
DESENVOLU

PAMENT 
ECONÒMIC 

LOCAL 

Esport Local: 
equipaments 

esportius 

Projectes de gestió 
i manteniment 

Gestió i 
manteniment 
equipaments 

esportius 

Recurs tècnic 

 
IGUALTAT I 
CIUTADANI

A 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Igualtat de 
Gènere  

Finançament de 
l’àmbit d’igualtat  

Punt Dona  8.000 € 

 

SOLIDARIT
AT 

AREA DE 
PRESIDENCI

A 

Polítiques locals 
de cooperació al 
desenvolupament 

Sensibilització i 
educació per al 
desenvolupament 

Setmana de la 
Solidaritat 

1.250 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Animals de 
companyia  

Activitats 
relacionades amb 

els animals de 
companyia  

Cens, 
identificació, 

esterilització o 
adopció. 
Control 

colònies de 
gats. Atenció 

1.000 € 
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als animals 
abandonats a 
la via pública 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Polítiques locals 
de salut pública 

Projectes i 
activitats de 

promoció de la 
salut 

Activitats de 
promoció 
d’estils de 

vida saludable 

14.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Polítiques locals 
de salut pública 

Projectes i 
Activitats en 

matèria de sanitat 
ambiental 

Activitats 
sanitat 

ambiental 
(rates, 

plagues, 
legionel·la) 

10.000 € 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Polítiques locals 
de salut pública 

Activitat de 
vigilància i conrol 

d’establiments 
alimentaris 

Control de les 
condicions 

higièniques i 
sanitàries dels 
establiments 
alimentaris 

Recurs tècnic 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Polítiques de 
consum 

Campanyes 
d'inspecció de 

consum de caràcter 
informatiu en 
establiments 
comercials 

 

Subministram
ents bàsics, 

Sessió 
d'assessorame

nt per a la 
Policia Local i 
Garanties de 
la venda de 

béns.                   
 

Recurs tècnic 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Polítiques de 
consum 

Gestió i tramitació 
de reclamacions de 

la ciutadania en 
matèria de consum: 

bústia del 
consumidor 

 

Bústia del 
consumidor 

 
Recurs tècnic 

SALUT 
PÚBLICA I 
CONSUM 

AREA 
D’ATENCIÓ 

A LES 
PERSONES 

Polítiques de 
consum 

Visita de les unitats 
mòbils 

d'informació al 
consumidor 

 

OMIC Recurs tècnic 

TERRITORI 
I 

SOSTENIBIL
ITAT 

AREA DE 
TERRIRORI 

I 
SOSTENIBIL

ITAT 

Activitats i 
Establiments 

Plans 
d’Autoprotecció 

Redacció Pla 
Autoprotecció 
Centres Cívics 

Recurs tècnic 
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TERRITORI 
I 

SOSTENIBIL
ITAT 

AREA DE 
TERRIRORI 

I 
SOSTENIBIL

ITAT 

Sensibilització, 
participació i 
divulgació 
ambiental 

Activitats de 
sensibilització i 

comunicació 
ambiental 

Racionalitzaci
ó del consum 

elèctric 
3.000 € 

TERRITORI 
I 

SOSTENIBIL
ITAT 

AREA DE 
TERRIRORI 

I 
SOSTENIBIL

ITAT 

Mobiliari d’espai 
públic 

Bancs i Papereres 
Bancs i 

Papereres 
Recurs material 

TERRITORI 
I 

SOSTENIBIL
ITAT 

AREA DE 
TERRIRORI 

I 
SOSTENIBIL

ITAT 

Espais Lúdics i 
de salut per a la 

gent gran 

Mobiliari d’espai 
públic 

Mobiliari 
espai públic 

Recurs material 

INFORMATI
CA 

AREA 
PRESIDENCI

A 

Societat de la 
Informació 

Catàleg municipal 
de tràmits 

Catàleg 
municipal de 

tràmits 
Recurs tècnic 

PROMOCIO 
ECONOMIC

A 

AREA DE 
TERRIRORI 

I 
SOSTENIBIL

ITAT 

activitats i 
establiments 

Estudis i suport en 
matèria d’activitats 

i establiments 

Estudi de les 
activitats de 
La Roca del 

Vallès 

Recurs tècnic 

 
 
SEGON.- Trametre aquest acord a L’Àrea de Govern Local de la Diputació de 
Barcelona.  
 
TERCER.- Realitzar la sol�licitud individualitzada d’ajut econòmic a cadascuna 
de les Àrees de la Diputació de Barcelona 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
la signatura dels documents que es derivin d’aquest acord.” 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 20:00, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 

Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 


