Àrea de Serveis i Atenció a la Persona
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
http://www.laroca.cat

“Primer.- Aprovar obrir la convocatòria per a l’obtenció de subvencions en
l’exercici 2019, en règim de concurrència competitiva, adreçades a les persones
físiques i jurídiques o privades, sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat
pública o interès social, per a l’exercici anual 2019 o de l’1 de juliol de 2019 al 30
de juny de 2020 (projectes per curs escolar/temporades), i aprovar inicialment les
bases específiques que la regulen, el text íntegre de les quals és el que figura com
annex 1 al present acord.
SEGON.- Aprovar els formularis que han d’acompanyar la sol•licitud de subvenció i
que s’adjunten com a annex a la següent proposta i que es detallen a continuació:
1. Sol·licitud subvenció (annex II);
2. Fitxa dades entitat (annex III);
3. Fitxa projecte (annex IV);
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La Junta de Govern de La Roca del Vallès, en sessió de 4 de febrer de 2019, va
aprovar el següent acord:
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Jsa/xrm
Exp.: S.P. 72/19 General 61/19
Proposta 2019/32 JGL 4/02/19
Ass.: Aprovació bases i convocatòria de subvencions per a projectes i activitats
ciutadanes a desenvolupar en l’àmbit l’acció social, cultura, esports, joventut i
educació de l’any 2019

5. Fitxa declaracions (annex VI); i
6. Fitxa pressupost projecte (annex VII)
7. Fitxa agrupació de persones (annex VIII)
TERCER.- APROVAR las següents despeses, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per assumir les obligacions que comporta la
proposta de l’aprovació de les bases específiques per a l’obtenció de subvencions
en l’exercici 2019, per a les persones físiques i jurídiques o privades, sense ànim
de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que acompleixin
els criteris generals i específics establerts a l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per concurrència
competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de les entitats juvenils a La Roca del Vallès
durant l’any 2019, així com l’obertura de la convocatòria de sol·licitud i
atorgaments de subvencions:
Data assentament
RC 275
18 gener 2019
RC 348
25 gener 2019
RC 349
25 gener 2019
RC 327
24 gener 2019
RC 350
25 gener 2019

Import
15.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
13.400,00 €
6.000,00 €

B

Partida pressupostària/ concepte
05 334 48500
Subvenció entitats culturals
07 231 48902
Subvenció entitats acció social
08 320 48503
Subvenció AMPA escoles
09 340 48504
Subvenció entitats esportives
10 337 48000
Subvenció entitats juvenils

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 18-2-2019

4. Fitxa registre entitats (annex V);

Import
15.000,00 €

13.400,00 €
6.000,00 €

CINQUÈ.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
l’aprovació, per part de l’òrgan competent, de la proposta de l’aprovació de les
bases específiques per a l’obtenció de subvencions en l’exercici 2019, per a les
persones físiques i jurídiques o privades, sense ànim de lucre que realitzin
activitats d’utilitat pública o d’interès social que acompleixin els criteris generals i
específics establerts a l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per concurrència competitiva, a
desenvolupar en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports, joventut i educació a La
Roca del Vallès durant l’any 2018, així com l’obertura de la convocatòria de
sol·licitud i atorgaments de subvencions, per donar compliment als preceptes
regulats a l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determina el
contingut i les especificacions tècniques de la informació a subministrar a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada en el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SISÈ.- COMUNICAR que el procediment de la proposta de l’aprovació de les bases
específiques per a l’obtenció de subvencions en l’exercici 2019, per a les persones
físiques i jurídiques o privades, sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat
pública o d’interès social que acompleixin els criteris generals i específics establerts
a l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès, per concurrència competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de
l’acció social, cultura, esports, joventut i educació a La Roca del Vallès durant l’any
2019, així com l’obertura de la convocatòria de sol·licitud i atorgaments de
subvencions, s’haurà d’ajustar al procediment regulat a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, així com el Real decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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15.000,00 €
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Data assentament
RC 275
18 gener 2019
RC 348
25 gener 2019
RC 349
25 gener 2019
RC 327
24 gener 2019
RC 350
25 gener 2019

B

Partida pressupostària/ concepte
05 334 48500
Subvenció entitats culturals
07 231 48902
Subvenció entitats acció social
08 320 48503
Subvenció AMPA escoles
09 340 48504
Subvenció entitats esportives
10 337 48000
Subvenció entitats juvenils
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QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, figuren uns assentaments comptables, en la modalitat de Retenció de
Crèdits (RC), a les corresponents aplicacions pressupostàries del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per assumir les
obligacions que comporta la proposta de l’aprovació de les bases específiques per a
l’obtenció de subvencions en l’exercici 2019, per a les persones físiques i jurídiques
o privades, sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès
social que acompleixin els criteris generals i específics establerts a l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, per concurrència competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social,
cultura, esports, joventut i educació de La Roca del Vallès durant l’any 2019, així
com l’obertura de la convocatòria de sol·licitud i atorgaments de subvencions,
següent:

A

Àrea de Serveis i Atenció a la Persona
Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
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NOVÈ.- PUBLICAR el contingut d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions en els termes establerts en els articles 18 i 20 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en compliment d’allò disposat en l’article 83 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i de l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny
ROAS; al tauler d’edictes de la corporació i al web municipal per a la seva
informació pública. Una referència d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
DESÈ.- SOTMETRE-LA a informació pública, per un període de vint dies naturals,
a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de conformitat amb allò disposat a l’article 83 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
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VUITÈ.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i personals, per no
disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora regulada
als articles 214 i 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com tampoc
del temps necessari per implementar els procediments d’intervenció formal (que
consisteix en la verificació del compliment dels requisits necessaris per a l’adopció
de l’acord, mitjançant l’examen de tots els documents que preceptivament hagin
de ser incorporats a l’expedient) ni d’intervenció material (que consisteix en la
comprovació real i efectiva de l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 8,
13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
de control intern en les entitats del sector públic local, ni aquelles altres
d’auditories financeres o de compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la
fiscalització limitada prèvia on s’examina, abans que es dicti la corresponent
resolució administrativa, tot acte, document o expedient susceptible de produir
drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb la
finalitat de garantir, segons el procediment legalment establert, la seva conformitat
amb les disposicions aplicables en cada cas. Aquest exercici de la funció
interventora no atendrà a qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions
fiscalitzades, tot això, d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector
públic local.

B

SETÈ.- SUPEDITAR l’atorgament de les subvencions a les persones físiques i
jurídiques o privades, sense ànim de lucre, a la fermesa de la convocatòria de
subvencions, per a les persones físiques i jurídiques o privades, sense ànim de
lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social que acompleixin els
criteris generals i específics establerts a l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per concurrència
competitiva, a desenvolupar en l’àmbit de les entitats juvenils a La Roca del Vallès,
durant l’any 2019 i aprovar inicialment les bases específiques que la regulen, com a
conseqüència de la informació pública, per un període de vint (20) dies naturals, a
comptar a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 83 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, de l’article 52.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i de l’article 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats i
serveis dels ens locals.
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CATORZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a
l’Àrea de Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
QUINZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.”
La Roca del Vallès, a 7 de febrer de 2019.
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L'Alcalde
Carles Fernández Pérez
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TRETZÈ.- El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a
projectes i activitats, a desenvolupar en l’àmbit de l’acció social, cultura, esports,
joventut i educació, de la Roca del Vallès, durant l’exercici 2019, és de 20 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la finalització del tràmit d’informació
pública. Tot això en el benentès que, en el supòsit que es presentessin al·legacions
o suggeriments en el transcurs del tràmit d’informació pública, el termini restaria
interromput el termini atorgat per a la presentació de sol·licituds fins a la resolució
de les al·legacions o suggeriments presentats. La presentació a aquesta
convocatòria es portarà a terme mitjançant la documentació normalitzada (annexa
a aquest document, annexes II a VII), disponible al lloc www.laroca.cat i s’haurà de
presentar mitjançant la instància genèrica habilitada al web municipal a l’apartat
serveis i tràmits/tots els tràmits, sens perjudici que pugui presentar-se també a
través de qualsevol dels mitjans establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.

Data 18-2-2019

DOTZÈ.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases
específiques, i el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes I i
IX respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10
de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Estat, per la qual es regula el
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema
Nacional de Publicitat de subvencions (publicada al BOE número 299, de 15 de
desembre de 2015)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ONZÈ.- TENIR-LES aprovades definitivament, sempre i quan no s’hagin presentat
al·legacions durant el període d’informació pública i procedir a la seva publicació a
la Base de Dades Nacional de Subvencions.

A

Públiques, de l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic de les
Administracions Públiques de Catalunya, i de l’article 124.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals.
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