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ACTA DE LA SESSIÓ Ordinari DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
REALITZADA EL DIA 7 de novembre de 2013. NÚMERO 2013/21. 
 
ASSISTENTS: Alcalde: el 1er Tinent d’Alcalde Sr. Manuel Alvarez 

Herrera 
 Tinents d’alcalde:  
  Sr. César Alcalá Giménez, 
  Sr. Jose Mª Mateo Forner, 
  Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 
  Sra. Marta Pujol Armengol 
 
 
A la Roca del Vallès, el dia 7 de novembre de 2013, essent les 18:00 hores es reuneixen 
a la Sala de Govern, el 1er Tinent d’Alcalde Sr. Manuel Alvarez Herrea , els tinents 
d’alcalde, Sr. César Alcalá Giménez, Sr. Jose Mª Mateo Forner, el Sr. Jordi Fortí i 
Gurgui i la Sra. Marta Pujol Armengol, i la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata 
en la seva condició de regidora convidada 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 SERVEIS CENTRALS 
 

1. Aprovació acta dia 17 d'octubre 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 17 d’octubre de 2013, el qual va estar adjuntat 
a la convocatòria per a l’actual sessió i, sense que cap dels membres sol·liciti cap 
rectificació, l’acta resta aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 

2. Donar compte de la relació de factures d'import 17.355,62 €, aprovades per 
Resolució Alcaldia amb el núm 15/2013 

 
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 1162/13 per la que s’aprova la relació de 
factures número  F/2012/03 per import de 17.355,62 euros, els Srs. assistents per 
unanimitat resten assabentats, quin text literal diu 
 
 
ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que correspon al President de la Corporació el reconeixement i liquidació de 
les obligacions derivades de compromís de despesa legalment adquirits . 
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ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar- se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. ATES que l’article 185.2 Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix que correspon al President de la Corporació el 
reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromís de 
despesa legalment adquirits . 
 
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 185 assenyala que les facultats a les què fan 
referència els anteriors apartats podran desconcertar-se o delegar- se en els 
termes previstos en l’article 23 de la a Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del regim local que hauran de recollir-se per cada exercici en les bases 
d’execució del Pressupost. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.1a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2013, correspon a l’Alcalde autoritza, entre altres, les despeses 
derivades de contractacions i concessions de tota classe quan el seu import 
no superi el deu per cent dels recursos ordinaris. 
 
ATÈS l’article 20.1 de les bases d’execució del Pressupost de l’any 2013 preveu 
que el reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és 
competència de l’Alcalde d’acord amb l’ establert a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del règim Local amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la 
modernització del govern local i a l’article 185 del RDL 2/2004. 
 
VISTA la relació de factures presentades amb el núm. F/2013/15, per un import 
de 17.355,62 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 15.546,31 euros amb càrrec a 
les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt 
 
SEGON.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures 
adjunta, per una quantia de      1.809,31 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostaries relacionades en el document adjunt. 
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TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per a la seva comptabilització 
 
 

3. Aprovar el canvi de destinació de l'operació de crèdit per import de 
175.000,00 euros aprovat per la Junta de Govern de 3 d'octubre de 2013 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa a 
continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
 
 
ATÈS que l’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al 
finançament de les seves inversions, les Entitats Locals podran acudir al crèdit 
públic o privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes, podent-se 
instrumentar, entre d’altres, amb la contractació de préstecs. 
 
ATÈS que d’acord amb l’article 52 del esmentat Text Refós la concertació 
operació haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, en què 
s’analitzarà, especialment, la capacitat de l’Entitat Local per fer front en el 
temps, a les obligacions que d’aquelles es derivin per a la mateixa. 
 
ATÈS que aquest mateix precepte estableix que els Presidents de les Entitats 
Locals podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes al 
Pressupost, quin import acumulat, dintre de cada exercici econòmic, no superi 
el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al Pressupost i que, un cop 
superat aquest límit, l’aprovació correspondrà al Ple de la Corporació Local. 
 
ATESA la Resolució d’Alcaldia de 17 d’abril de 2013 número 469 en que 
s’aprova la sol�licitud de crèdit del programa Caixa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS la que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 d’octubre 
de 2013 va aprovar la concertació de l’operació de crèdit amb la Caixa de 
Crèdit de la Diputació de Barcelona per al finançament de la Construcció i 
posterior cessió a l’Ajuntament, conservació i futura reforma i adequació del 
nou pavelló poliesportiu municipal de La Roca del Vallès, i la construcció dels 
vestuaris del camp de futbol de La Torreta. 
 
ATÈS que si bé és cert que l’Ajuntament va finançar la construcció del pavelló i 
dels vestuaris del camp de futbol amb, entre d’altres fonts de finançament, 
recursos propis, aquesta despesa és una despesa ja finalitzada i que enguany 
l’ajuntament ha hagut de fer front a altres despeses que poden ser finançades 
pel Programa de Caixa de Crèdit Local.  
 
ATÈS que l’Ajuntament va finançar l’expropiació de la finca registral número 
4182 al carrer Pirineus (Carrer Anselm Clavé 109 segons cadastre) i també va 
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finaçar les obres relatives al SPR3 de Santa Agnès segons conveni de 17 de 
desembre de 2001. 
 
Es per tot això que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
ACORDS :  
 
PRIMER.- Aprovar el canvi de destinació de l’operació de crèdit per import de 
175.000,00 euros aprovat per la Junta de Govern de 3 d’octubre de 2013.  
 
SEGON.- Trametre l’acord d’aprovació del crèdit al Servei de Programació de 
la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

4. OM. 18/2013 a nom EDUARD BORRELL, per les obres de reforma de la 
vivenda c. Casetas, 12 

 
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 8 de maig de 2013 amb 
NGRE 2921, formulada pel Sr. EDUARD BORRELL FABRA, per les obres de reforma 
de la vivenda del carrer Casetes 12, dins d’aquest terme municipal. 
 
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 20 de setembre 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.- ATORGAR llicència urbanística municipal d’obres, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici del de tercer, al Sr. EDUARD BORRELL FABRA, per les 
obres de reforma de la vivenda del carrer Casetes 12, dins d’aquest terme 
municipal. 
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SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos corresponents:  
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres (Ordenança Fiscal número 3) 
Taxa per llicències urbanístiques (Ordenança Fiscal número 6)  
 
Obra parcial 116.491,28   
Pressupost Visat 80.782,4 € 

 TOTAL  116.491,28 € 
   
 Impost 3,9%  4.543,16      € 
Taxa           206,29      € 
Placa 19,14 € 
TOTAL LLICENCIA 4.768,59 € 
 
TERCER.- En complementació d’allò establert al decret 89/2010 de 29 de juny 
pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya en relació al decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà d’acreditar 
davant de l’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per 
tipus on ha de constar el codi del gestor i e l domicili de l’obra. A tal efecte 
s’haurà de dipositar en aquest ajuntament garantia econòmica de 570,90 €. 
 
QUART.- Caldrà dipositar una fiança per garantir la correcta reposició dels 
elements públics afectats de 925,35 € 
 
CINQUÈ.- Notificar-ho a l’interessat, a intervenció i al ‘ORGT. 
 
 

5. Conveni amb l'associació El Pas per la promoció municipal a través de la 
ruta turística de senderisme cultural " el Camí" 

 
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’Associació Pas ofereix al municipi de la Roca del Vallès la possibilitat 
de formar part de la ruta turística de senderisme cultural d’abast nacional “El 
Camí”, projecte i marca que coordina i impulsa. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès considera interessant formar part 
d’aquesta iniciativa amb l’objecte de promocionar l’economia local de forma 
sostenible i els valors culturals, ambientals i geogràfics que aquesta ruta pot 
aportar, dins de les polítiques culturals locals, vol donar suport a la promoció de 
les activitats juvenils, així com a la promoció de la música pels joves del 
municipi. 
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Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament en relació al caràcter 
públic dels camins que constitueixen la ruta turística corresponent al municipi 
de la Roca del Vallès. 
 
Tenint en compte l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre 
l’Administració local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos 
en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis 
administratius que se subscriguin. 
 
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Tenint que compte que el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, 
l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es 
troben regulats a l’article 304 i següents del ROAS. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Resolució núm. 760/11, de 30 de juny. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i l’Associació Pas, per a l’organització i la promoció de la ruta 
turística de senderisme cultural “El Camí”. 
   
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a Intervenció i al Servei de Medi 
Ambient  d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
Dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 

6. OM 15/2013. Value Retail BCN, S.L. renúncia a les obres i sol.licita retorn 
ICIO 

 
Posada en consideració dels Srs. Assistents la proposta d’acord que s’expressa 
a continuació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova. 
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Vista la sol�licitud de data 31 de juliol de 2013 amb número de Registre 
d’Entrada 4859, en relació la llicència d'obres núm.16/2013, formulada pel Sr. 
Michael Goldenberg com a representant de VALUE RETAIL BARCELONA, S.L., on 
manifesta la seva voluntat de renunciar a la llicència d’obres per l’ocupació 
temporal del domini públic de les finques F-1 i EST-2 del sector SPI-3 Can 
Messeguer, dins d’aquest terme municipal. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 23 de setembre de 2013, 
especificant que no s’han començat les obres en l’àmbit de referència. 
 
Vist el que disposen els articles 90-91 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99 de 
13 de gener. 
 
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.- Acceptar la renúncia de la llicència d’obres 15/2013, de VALUE RETAIL 
BARCELONA, S.L. per l’ocupació temporal del domini públic de les finques F-1 i 
EST-2 del sector SPI-3 de Can Messeguer, dins d’aquest terme municipal. . 
 
Segon.- Anul�lar la liquidació dels impostos corresponents: 
 
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres, 3,9% pressupost = 1.460,87€ 
Anul�lar la taxa per ocupació d’aquest espai = 76.069,48€ 
 
Tercer.- Comunicar-ho a l’interessat, a intervenció municipal i a l’ORGT” 
 

7. OM 6/2012 renúncia a nom d'Alex Ortiz Jiménez, per no construir la 
piscina. 

 
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 25 de febrer de 2013 amb número de Registre 
d’Entrada 1283, en relació la llicència d'obres núm.6/2012, formulada pel Sr. 
ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ, on manifesta la seva voluntat de renunciar a la 
llicència d’obres de construcció d’una piscina al carrer Migdia 33, dins 
d’aquest terme municipal. 
 
Atès que en data 4 d’octubre de 2012 es va aprovar per Junta de Govern, la 
construcció de la piscina. 
 
Atès que la renúncia no ha estat resolta a data de 3 d’octubre, quan se li 
passa al tècnic per informar. 
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Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 16 d’octubre de 2013, 
especificant que no s’han començat les obres en l’àmbit de referència. 
 
Vist el que disposen els articles 90-91 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99 de 
13 de gener. 
 
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.- Acceptar la renúncia de la llicència d’obres 6/2012, del Sr. 
ALEJANDRO ORTIZ JIMÉNEZ, atorgada per la construcció d’una piscina al carrer 
Migdia 33, dins aquest terme municipal. 
 
Segon.- Anul�lar la liquidació dels impostos corresponents: 
 
Càrrec valor núm. 693132 253831 
TOTAL ICIO: 1.400,14 € 
 
Tercer.- Comunicar-ho a l’interessat, a intervenció municipal i a l’ORGT” 
 
 
ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

8. Aprovació Proposta Modificació de preus del S.A.D. (Servei d'Atenció 
Domiciliària)  

 
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 d’acord amb  l’article 16, la Llei 12/07 de serveis socials els serveis 
socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la 
garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social i que inclouen 
els serveis d’ajuda a domicili. Fent compliment a la llei estatal 39/2006 de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia  personal i atenció a les persones en 
situació de dependència estableix en el seu catàleg de serveis, determina el 
servei d’ajuda a domicili com un servei de prevenció de la dependència i de 
promoció de l’autonomia personal,  donant la competència de gestió als ens 
locals.  
 
Atès que en  el conveni signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i  la 
Fundació S21 del Consorci de Salut i Social de Catalunya per l’encàrrec de 
gestió del Servei d’Atenció Domiciliaria s’especifica que pel període 15 de 
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maig de 2012 i fins el 13 de maig de 2013, es disposarà d’un pressupost màxim 
anual de 123.000 euros per la provisió de l’esmenta’t servei. 
 
Atès que es va crear una comissió de seguiment formada per membres de 
l’Ajuntament  de la Roca del Vallès  i de la Fundació S21, tenint en compte que 
s’han anat fent reunions tècniques periòdiques de seguiment, i s’ha valorat  el 
resultat de l’explotació dels comptes econòmics del període  anual.  
 
Atès que el balanç econòmic del primer any d’explotació, des de maig de 
2012 fins abril de 2013, ha experimentat un desequilibri de -13.830,14 € del 
pressupost màxim anual estimat per a la prestació del servei, malgrat  haver 
aplicat les mesures oportunes de contenció de costos i hi haver assolit el màxim 
ajustament de la plantilla al temps de treball que s’ha generat en aquest 
període.  
 
Vist l’estudi realitzat per la Fundació S21 referent als costos del servei, tenint en 
compte el volum de l’activitat generada en el servei d’atenció domiciliària al 
municipi i  amb la mínima  repercussió per l’usuari d’aquest servei, s’obté com 
a resultat un  cost del servei de  17,72 € per treball familiar i de 15,47€ per 
auxiliar de la llar.  
 
Vist l’informe del tècnic de l’àrea de serveis i atenció a les persones. 
 
Per tot això exposat, aquesta Regidoria de Serveis Socials, proposa a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar  modificar els preus del Servei d’Atenció Domiciliària del 
Municipi de La Roca del Vallès, d’acord amb el detall següent: 
 
 Proposta de preus nous 

Treball Familiar  17,72 euros 

Neteja de la llar  15,47 euros 

 
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. 
 



Secretaria 
Ajuntament de la Roca del Vallès 

C/ Catalunya, 24 
08430 La Roca del Vallès 

Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat 

09/01/14 

 

 10 

TERCER-.Comunicar-ho a la unitat de Recaptació dels Serveis Econòmics, a 
l’àrea de serveis socials i al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, 
Fundació S21. 
 

9. Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de La Roca del Vallès i els 
centres escolars següents : Escola Pilar Mestres, escola Mogent, escola La 
Torreta, escola Santa Agnès, Institu La Roca, per la gestió dels fons per 
ajuts a la sortides i activitats culturals escolars. 

 
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 els centres escolars poden recaptar, directament o mitjançant les 
AMPA,  fons durant actes diversos, com la Setmana de la Solidaritat, o altres 
activitats solidàries. 
 
Atès que és voluntat dels centres escolars distribuir la totalitat o una part 
d’aquests fons per a les famílies més necessitades dels alumnes d’aquests 
centres, amb l’objectiu que aquests alumnes puguin realitzar totes o algunes 
de les sortides i/o activitats culturals programades pel centre escolar. 
 
Atès que és voluntat de les parts de conveniar la gestió d’aquests ajuts amb 
l’objectiu de crear una Comissió Gestora d’Ajuts per a Sortides i Activitats 
Culturals formada per les parts signatàries d’aquest conveni. 
 
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. 760, de 30 de juny de 2011. 
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Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col�laboració per a la gestió dels 
fons per ajuts a les sortides i activitats culturals escolars entre l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès i els centres escolars següents: 
Escola Pilar Mestres   
Escola La Torreta  
Escola Mogent   
Escola Sta Agnès  
l’Institut de Secundària de La Roca. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a totes les escoles del municipi 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 
dret sigui possible per a l’execució del present acord. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent 
les 19:30, del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe 
 
 
Vist i plau   
La secretària.      L’alcalde 
 
 
 
 


