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 ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2018 

 
 A les 21:00 hores del dia 26 de febrer de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per 
a celebrar reunió de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lma. senyora 
Alcaldessa accidental: 

Sra. Carme Jiménez i Fernández, Alcaldessa accidental, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora 
de Recursos Humans, Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció 
econòmica i portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut. 
 
 A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió 
els 
Regidors:Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, 
de Turisme i Comerç. 
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana. 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports. 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari accidental de la Corporació, 
llegeix i passa a consideració de la Junta de Govern Local, els següents punts de 
l’ordre del dia: 

 
 1. - LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1. - Acta de Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

 2. - DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 

3. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ.  
 
3.1. Assumpte  
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JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS CULTURALS PER 
PART DE L'ASSOCIACIÓ SANT VICENÇ DE CASTELLET AMICS DEL 
FERROCARRIL  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2017, es contemplava una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals.  
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 
2017, va aprovar les Bases Especifiques per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals a Sant Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant 
l’exercici 2017 per les entitats culturals sense ànim de lucre.  
 
Que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es va 
concedir a l’entitat Associació Sant Vicenç de Castellet Amics del Ferrocarril una 
subvenció per un import de 2.465,12€.  
 
Que l’entitat Associació Sant Vicenç de Castellet Amics del Ferrocarril va percebre una 
bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat 
de 2.465,12€, mitjançant transferència bancaria el 21 de juliol de 2017.  
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases especifiques de la convocatòria i la subvenció va ser sol·licitada d’acord a la 
normativa vigent. 

Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la 
subvenció, acord de Junta de Govern Local de concessió, memòria de l’activitat 
realitzada, estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures originals que justifiquen el 100% de l’import 
de la subvenció.  

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 

Per tot això que,  
S’ACORDA  

 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, que corresponen a la 
subvenció per activitats culturals atorgada a l’entitat Associació Sant Vicenç de 
Castellet Amics del Ferrocarril, per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta 
de Govern Local de data 3 de juliol de 2017.  
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SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ.  
 
3.2. Assumpte  
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS DE CULTURALS PER 
PART DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE SANT VICENÇ DE CASTELLET  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2017, es contemplava una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals.  
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 
2017, va aprovar les Bases Especifiques per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals a Sant Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant 
l’exercici 2017 per les entitats culturals sense ànim de lucre. 

Que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es va 
concedir a l’entitat Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet una subvenció per 
un import de 2.744,19€.  
 
Que l’entitat Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet va percebre una 
bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat 
de 2.744,19€.  
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases especifiques de la convocatòria i la subvenció va ser sol·licitada d’acord a la 
normativa vigent.  
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la 
subvenció, acord de Junta de Govern Local de concessió, memòria de l’activitat 
realitzada, estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures originals que justifiquen el 100% de l’import 
de la subvenció.  
 

FONAMENTS DE DRET  
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Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, que corresponen a la 
subvenció per activitats culturals atorgada a l’entitat Centre Excursionista de Sant 
Vicenç de Castellet, per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern 
Local de data 3 de juliol de 2017.  
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.”  
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 

“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ.  
 
3.3. Assumpte  
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS EDUCATIVES PER 
PART DE L'AMPA DE L'ESCOLA BRESSOL EL NIU  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2017, es contemplava una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals.  
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 
2017, va aprovar les Bases Especifiques per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals a Sant Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant 
l’exercici 2017 per les entitats culturals sense ànim de lucre.  
 
Considerant que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 
2017, es va concedir una subvenció de 1.314,08€ a l’entitat AMPA de l’Escola Bressol 
El Niu.  
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Considerant que a l’entitat AMPA de l’Escola Bressol El Niu va percebre una bestreta 
per import del 100% de la subvenció atorgada, mitjançant transferència bancaria el 17 
d’agost de 2017.  
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la 
subvenció, acord de Junta de Govern Local de concessió, memòria de l’activitat 
realitzada, estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures originals que justifiquen el 100% de l’import 
de la subvenció.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, que corresponen a les 
subvencions per activitats educatives atorgades per aquest Ajuntament, segons acord 
de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, presentats per a l’entitat 
AMPA de l’Escola Bressol El Niu.  
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.”  
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

 
4. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS  
“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
4.1. Assumpte  
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES, CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PEL CLUB 
PETANCA SANT VICENÇ  



    
                 Expedient : JGL2018000009 

 

 
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017 , adoptà per 
unanimitat la concessió al Club Petanca Sant Vicenç per a l’exercici 2017 una 
subvenció nominal de 623,84€  
Considerant que el Club Petanca Sant Vicenç, va percebre el 100% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 623,84€ el dia 3 d’agost de 2017 
mitjançant transferència bancària.  
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la 
justificació subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció, memòria 
detallada de l’activitat realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de 
l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció amb factures que justifiquen més 
del 100% de la subvenció.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Petanca Sant Vicenç referits 
a l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció per activitats i esdeveniments 
esportius concedida per part d’aquest ajuntament, segons acord de la Junta de Govern 
Local, de 11 de juliol de 2017.  
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per al seu coneixement.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de 
les Administracions Publiques.”  
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
4.2. Assumpte  
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APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES, CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PER LA 
UNIÓ CICLISTA SANT VICENÇ DE CASTELLET  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017, adoptà per 
unanimitat la concessió a la Unió Ciclista Sant Vicenç de Castellet per a l’exercici 2017 
una subvenció per activitats i esdeveniments esportius de 724,81€  
Considerant que la Unió Ciclista Sant Vicenç de Castellet, va percebre el 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 724,81€, mitjançant 
transferència bancaria el 3 d’agost de 2017.  
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada 
d’acord amb la normativa vigent.  
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la 
justificació subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció , memòria 
detallada de l’activitat realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de 
l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció amb factures que justifiquen més 
del 100% de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per la Unió Ciclista Sant Vicenç de 
Castellet referits a l’exercici de 2017, que corresponent a la subvenció per activitats i 
esdeveniments esportius concedida per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la 
Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017.  
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per al seu coneixement.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de 
les Administracions Publiques.”  
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Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
4.3. Assumpte  
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS ESPORTIVES PER 
PART DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE SANT VICENÇ DE CASTELLET  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017 , adoptà per 
unanimitat la concessió al Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet per a 
l’exercici 2017 una subvenció per activitats esportives de 3.660,11€.  
 
Considerant que el Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet, va percebre el 
100% de la subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 3.660,11€ el dia 3 
d’agost de 2017 mitjançant transferència bancària 
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la 
justificació subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció, memòria 
detallada de l’activitat realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de 
l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció amb factures que justifiquen més 
del 100% de la subvenció.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Centre Excursionista de Sant 
Vicenç de Castellet referits a l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció 
nominal concedida per part d’aquest ajuntament per a l’any 2017 segons acord de la 
Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017.  
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SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per al seu coneixement.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de 
les Administracions Publiques.”  
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
5. - DONAR COMPTE DECRETS  
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
6. - TEMES SOBREVINGUTS  
“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
6.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte  
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES, CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PEL CLUB 
FUTBOL CASTELLET  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017 , adoptà per 
unanimitat la concessió al Club Futbol Castellet per a l’exercici 2017 una subvenció 
nominal de 703,17€.  
 

Considerant que el Club Esquaix Atlètic Castellet, va percebre el 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 703,17€ el dia 3 d’agost de 
2017 mitjançant transferència bancària  
 

Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada 
d’acord amb la normativa vigent.  
 

Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la 
justificació subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció, memòria 
detallada de l’activitat realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de 
l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció amb factures que justifiquen més 
del 100% de la subvenció.  
 

FONAMENTS DE DRET 
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Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Futbol Castellet referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció nominal concedida per part 
d’aquest ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 
2017.  
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per al seu coneixement.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de 
les Administracions Publiques.”  
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr. 
DANIEL MAURIZ VIDAL  
 
6.2. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte  
 
BESTRETA CAIXA FIXA D. PETITES AJUNTAMENT GENER 2018 J/2018/1 PER 
IMPORT DE 323,00 €  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/1 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
gener de 2018, satisfetes amb càrrec a la bestreta de caixa fixa que en el seu dia es 
va aprovar  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la 
Intervenció de Fons amb un import total de 323,00 €  
 

FONAMENTS DE DRET  
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Considerant l’Annex I de les Bases d’execució del pressupost 2018 de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet, el qual conté la Instrucció de Bestretes de Caixa Fixa  
 
Per tot això que, 
 S’ACORDA  

 
PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/24 justificades per import líquid de 323,00 €  
 
SEGON: APROVAR la relació comptable i procedir per aquest import a la reposició de 
la bestreta de caixa fixa autoritzada  
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords al departament de Serveis Econòmics als 
efectes adients”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDESSA-ACCIDENTAL, Sra. CARME JIMENEZ I 
FERNANDEZ 
 
6.3. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte  
 
LICITACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que l’Ajuntament en la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, 
celebrada el proppassat dia 24 de juliol de 2013, va ADJUDICAR el contracte del 
servei de neteja de diferents dependències municipals, a l’empresa DIVERSIA 
SERVICIOS GENERALES S.L., amb NIF núm. B63411540, per un import total de SIS 
CENTS TRENTA-NOU MIL SIS CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS (639.642,30€), desglossats amb un preu base de cinc cents vinit-i-vuit mil 
sis cents trenta euros (528.630,00€), i cent onze mil dotze euros amb trenta cèntims 
d’IVA (111.012,30€), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques aprovades a la Junta de Govern Local del dia 10 
d’abril de 2013 i la proposta presentada per l’empresa.  
 
Atesa la cessió del contracte del servei de neteja de les dependències municipals, 
aprovada per Decret d'Alcaldia, número 2016LLDC000911, de data 27 de setembre de 
2016,a l’empresa “Expertus Multiservicios SA” amb CIF A63546527 en tots els drets i 
obligacions que correspondrien al cedent, que és la societat “DIVERSIA SERVICIOS 
GENERALES SL  
 
 
 



    
                 Expedient : JGL2018000009 

 

 
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat 

 
 
Atès que ha finalitzat el termini de vigència del contracte i d’acord amb la providència 
de l’Alcaldia –Presidència Accidental de data 31 de gener d’enguany segons la qual 
s’ha de procedir a una nova licitació del susdit servei.  
 
Considerant que l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, disposa que el canvi de 
titularitat de l’empresa, centre de treball o d’unitat productiva autònoma no extingirà, 
per si mateix, la relació laboral quedant, el nou empresari, subrogat en els drets i 
obligacions laborals de l’anterior amb concordança amb l’article 65 del Conveni 
Col·lectiu de neteja d’edificis i locals de Catalunya vigent.  
 
Vistos els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives 
particulars que hauran de regit la licitació i contractació del servei de neteja de les 
dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
 
Considerant que atesa la característica del servei, es considera que el procediment 
més adequat per a la seva contractació és el procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

La Legislació aplicable és la següent:  
 

− Els articles 10, 19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 157 a 161 i 301 a 312 i 
disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

 
− El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
 

− El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles 
vigents després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig).  

 
− Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques)  
 

− Conveni Col·lectiu de neteja d’edificis i locals de Catalunya vigent  
 

− Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, aprovat en sessió plenària del dia 28 de juliol de 2004, en tot allò que 
no sigui contrari a dret  

 
Considerant l’informe emesos per Secretaria i Intervenció , en relació al Plec de 
Clàusules Tècniques i Administratives Particulars i l’expedient de contractació.  
 
Considerant l’informe 4/2014, de 27 de febrer, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya al dir: “Donat que les pròrrogues dels 
contractes tenen caràcter eventual de manera que no existeix certesa que es produeixin, es  
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pot entendre que no s’han de considerar incloses en el termini de durada del contracte, ni, 
per tant, tenir-lo en compte pel que fa a la determinació de la competència com a òrgan de 
contractació que correspon als alcaldes o alcaldesses.” Aquesta mateixa línia és la que 
manté la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat per a determinar l’òrgan competent de 
contractació de no considerar inclosa l’opció de prorrogar per a determinar l’òrgan 
competent.  
 
Considerant el que estableix la Disposició Addicional Segona i del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
que estableix que llur competència correspon a l’ Alcaldia, nogensmenys d’acord amb el 
Decret d’Alcaldia-Presidència 609, de 16 de juny de 2015, l’ esmentada competència ha 
estat delegada a la Junta de Govern Local. 
 
Es per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, 
mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació per al servei de neteja de dependències municipals , tot convocant-ne la 
licitació. 
 
SEGON. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, 
en el Butlletí Oficial de la Província d Barcelona i en el Perfil de Contractant anunci de 
licitació, perquè durant el termini de cinquanta-dos dies a comptar des de la data 
d’enviament de l’anunci del contracte a la Comissió Europea els interessats presentin 
les proposicions que considerin convenients.  
 
TERCER. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de 
Contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri 
per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.  
 
QUART. AUTORITZAR, la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació anirà a 
càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de l’exercici 2018 i 
2019, 2020 a les aplicacions pressupostàries sota la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que es derivin d’aquest 
contracte en el exercici corresponent, corresponent a la partida pressupostària núm. 
14 920 227050.  
 
CINQUÈ. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte del servei de neteja de les 
dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.  
 
SISÈ- FACULTAR a l’Alcalde o persona que legalment el substitueixi, per tal que 
dugui a terme l’efectivitat dels precedent acords i en especial el requeriment a l’oferta 
més avantatjosa, tal com estableix l’article 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 
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14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic  
 
SETÈ.- ESTABLIR l’obligació de l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors amb 
concordança amb l’article 65 del Conveni Col·lectiu de neteja d’edificis i locals de 
Catalunya vigent, disposa que el canvi de titularitat de l’empresa, centre de treball o 
d’unitat productiva autònoma no extingirà, per si mateix, la relació laboral quedant, el 
nou empresari, subrogat en els drets i obligacions laborals de l’anterior, reconeguts pel 
vigent conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, aprovat en sessió plenària del dia 28 de juliol de 2004, en tot allò que no 
sigui contrari a dret , així com el compliment dels drets i obligacions que els atorga el 
calendari laboral del personal de neteja i dl Conveni Col.lectiu de Neteja d'edificis i 
locals de Catalunya 
 
VUITÈ.- Condicionat l’efectivitat de present contracte i per tant la seva executivitat, a 
l’existència de crèdit suficient i adequat abans de l’adjudicació del contracte. ”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
7. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut, ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data  
15/02/2018 

 
2018LLDC000151 

 

A data  
21/02/2018 

 
2018LLDC000194 

 

 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 21:20 hores, la Presidència aixeca la 
reunió de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde-president, 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 
 

 


