
Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

Jsa/rbr
Exp : SP 5096/19 General 4204/19
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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que en data 28 d’agost de 2015 es va formalitzar el contracte de gestió i 
explotació del servei públic de l’Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 
entre aquest ajuntament i la mercantil VISUALSONORA, SCCL amb CIF 
F63642771 i amb domicili al carrer Serra i Moret, 4  1r, al municipi de Mataró 
(08302).

Atès que en data 2 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar 
requerir a l’empresa VISUALSONORA, SCCL que presentés la documentació 
contractual pendent dels corresponents cursos acadèmics realitzats i el present 
amb la màxima celeritat possible, seguint el que s’especifica en els Plecs de 
Clàusules administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la 
contractació de la gestió i explotació del servei d’Escola Municipal de Música de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Clàusula 8. Control i seguiment del servei i 
altres, sense perjudici que la manca de presentació de la documentació pugui fer 
incórrer al concessionari en el incompliment de les obligacions del contracte segons 
la clàusula 32. Règim sancionador del Plec de prescripcions tècniques que han de 
regir la contractació de la gestió i explotació del servei d’Escola Municipal de Música 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Atès que en data 24 de desembre de 2019 i NRE 2019/12228 la cooperativa 
VISUALSONORA, SCCL presenta declaració jurada en la qual manifesta que 
respecte al contracte per a la gestió de l’escola municipal de música de la Roca del 
Vallès dels cursos 2015/126, 2016/17 i 2018/19, la cooperativa VISUALSONORA, 
SCCL ha complert amb totes les obligacions amb hisenda i la Seguretat Social, amb 
el personal adscrit al servei de l’Escola, administratives i d’assegurances, descrites 
en el contracte.

Atès que en referència a l’execució del contracte del període inicial i la seva 
pròrroga, la tècnica d’educació ha demanat en diverses ocasions a la direcció de 
l’EMM, Pau Manté i Ramon Puigvert, verbalment, en les Comissions de Seguiment, 
per correu electrònic, que VISUALSONORA, SCCL presentés la documentació per 
tal de realitzar el preceptiu seguiment contractual

Atès que durant l’any 2020 i NRE 2020/3516 la cooperativa VISUALSONORA, 
SCCL ha presentat la memòria del curs 2017/18 i NRE 2020/3816 certificat 
d’ingressos i despeses del curs 2017/18 per tal que l’Ajuntament pugui documentar i 
justificar la subvenció corresponent amb la Generalitat de Catalunya.

Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 10 de juliol de 2020.

Es per tot això que, 

RESOLC :
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PRIMER.- Aprovar requerir a l’entitat VISUALSONORA, SCCL que presentin, en un 
termini de 10 dies,  la planificació i compromís del lliurament documental de tot el 
que encara manca presentar en aquest Ajuntament segons el contracte, amb 
l’objectiu d’anar procedint a disposar en l’expedient contractual de tota la 
documentació prescriptiva relativa al contracte.

SEGON.- Advertir a VISUALSONORA, SCCL que la manca de presentació de la 
documentació pot fer incórrer al concessionari en l’incompliment de les obligacions 
del contracte segons la clàusula 32. Règim sancionador del Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació de la gestió i explotació del servei 
d’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

TERCER.- Trametre aquest acord a l’interessat i a la regidoria d’Educació.
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