
 

    
 

Expedient : JGL2018000010  
 

 

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

1 
 

ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2018  
 
A les 19:45 hores del dia 5 de març de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió  de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor Alcalde: 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU 
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. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos 
Humans, Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
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 26 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 D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
3.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PER L’ASSOCIACIÓ AMIGOS 
DEL CAMINO 
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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. 
 
Que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es va concedir 
a l’Associació Amigos del Camino una subvenció per un import de 2.302,33€. 
 
Que l’Associació Amigos del Camino va percebre una bestreta per import del 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.302,33€. 
 
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 al Associació Amigos del Camino per 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 i 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. 
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3.2. Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS CULTURALS PER PART DE 
L'ESBART DANSAIRE SANTVICENTÍ 
 

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 Esbart Dansaire Santvicentí una subvenció per un import de 3.488,37€. 
 
Que l’entitat Esbart Dansaire Santvicentí va percebre una bestreta per import del 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 3.488,37€, 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 Esbart Dansaire Santvicentí, 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 
 
 
4. - REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SALUT 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
4.1. Assumpte 
 
CONCESSIÓ AJUTS EN LOTS D'ALIMENTS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que diverses persones i/o famílies van presentar la sol·licitud d’ajut per accedir 
a lots d’aliments. 
 
Considerant el reglament de prestacions socials aprovat pel Ple Municipal, on s’estableixen 
els criteris d’adjudicació per a qualsevol ajut social. 
 
Considerant que les valoracions s’han fet d’acord al reglament municipal,  establint la 
periodicitat de l’ajut d’acord als següents criteris: 
 

- Persones i/o famílies que tinguin una puntuació d’entre 7’5 i 10 punts tindran un lot 
d’aliments quinzenal per un període màxim de 6 mesos l’any. 
 

- Persones i/o famílies amb una puntuació de 5 a 7’5 punts tindran un lot mensual 
d’aliments per un període màxim de 6 mesos l’any. 

 
- Persones i/o famílies amb una puntuació d’entre 3 i 5 punts tindran un lot d’aliments 

mensual fins a un màxim de 4 mesos l’any. 
 

- Aquelles persones i/o famílies que no acreditin ingressos tindran un lot d’aliments 
quinzenal sense un límit màxim de temps (en funció del compliment del pla de treball 
amb el professional de serveis socials). 

 
- En casos degudament justificats per la professional de referència es podrà atorgar 

l’ajut per un període concret de temps tot i no complir els requisits. 
 

Considerant que s’estableixen unes obligacions per part de les persones i/o famílies 
beneficiaries d’aquest ajut que es concreten en: 
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- Estar apuntats al SOC i al servei d’ocupació municipal (SOM) assistint periòdicament 

al club de la feina, a excepció d’aquells casos que des del mateix servei es valori que 
no és obligat: persones amb problemes de salut acreditats, persones que tinguin una 
invalidesa, persones amb menors al seu càrrec, persones majors de 65 anys, 
persones majors de 60 anys sense experiència laboral, persones que abans de fer 
una recerca activa de feina cal que realitzin altres accions (aprenentatge de la 
llengua, tractament de deshabituació d’alcohol o altres toxicomanies, etc.). 
 

- Recollir el lot d’aliments el dia acordat. 
 

- Respectar les indicacions de les persones voluntàries que realitzen l’entrega dels 
aliments. 
 

- Assistir a les entrevistes amb la professional de referència de serveis socials i complir 
amb el pla de treball que s’estableixi. 
 

- No vendre ni llençar els aliments rebuts. 
 

- Informar dels canvis produïts en la seva situació personal, familiar, econòmica, etc. 
 
Considerant que s’estableixen les causes que poden motivar l’extinció d’aquest ajut i que es 
concreten en els següents punts: 
 

- Per vendre o llençar aliments 
 

- Per no assistir en dues ocasions i sense causa justificada a la recollida del lot 
d’aliments. 
 

- Per faltar el respecte a les persones voluntàries. 
 

- Per no assistir a les entrevistes de seguiment amb la professional de referència o per 
incompliment dels acords pactats. 
 

- Per no informar de canvis respecte a la seva situació 
 

Considerant que compleixen els requisits socials, econòmics i familiars per a poder accedir 
als ajuts socials. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic que té per objecte regular les prestacions socials de caràcter econòmic que 
s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions econòmiques d’assistència 
social. 
 
Considerant el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.  
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Considerant que la justificació constitueix un acte obligatori que, sota la responsabilitat del 
declarant, acrediti cada una de les despeses realitzades mitjançant informe emès per la 
treballadora social. 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 14 de febrer de 2018. 
 
Considerant que el servei gestor de la subvenció, sota la seva responsabilitat, ha acreditat 
que s’han complert les condicions exigides per l’atorgament de la mateixa. 

 
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.- ATORGAR amb caràcter excepcional, els ajuts socials que es relacionen a 
continuació, i que responen a raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari, amb una 
periodicitat  segons el següent detall: 

 
 

NUMERO DE LOTS 
 

PUNTS 
 

RESOLUCIÓ 
 

PERÍODE AJUT 

5 10 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY FEBRER 2018 – 
JULIOL 2018 

5 8 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY FEBRER 2018 – 
JULIOL 2018 

4 6 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY FEBRER 2018 – 
JULIOL 2018 

2 5 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY FEBRER 2018 – 
JULIOL 2018 

3 4,5 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY FEBRER 2018 – 
MAIG 2018 

2 3 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY FEBRER 2018 – 
MAIG 2018 

 
SEGON.- FER EFECTIVA  la concessió d’aquest ajut als interessats. 
 
TERCER.- DENEGAR aquest ajut als següents interessats pel motius que s’exposen a 
continuació: 
 
3 SOL·LICITUDS DENEGADES   SOBREPASSA INGRESSOS  

 
QUART.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableixen els articles 40, 41, 42 i 
43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
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5. - REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DE LA DONA, DE TURISME I 
COMERÇ 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DONA I 
TURISME I COMERÇ, Sr/a. ESTHER SANCHEZ MILAN. 
 
5.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE LA SUBVENCIO NOMINAL PER A ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS CULTURALS, CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A 
TERME PER LA UBIC 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que mitjançant la Junta de Local de data 24 de juliol de 2017 i per unanimitat 
dels seus assistents, es va concedir una subvenció nominativa per import de 2.000€ a la 
Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Vicenç de Castellet amb la finalitat de portar a 
terme activitats i actes per dinamitzar i potenciar el comerç local durant l’any 2017. 
Considerant que la UBIC va percebre el 100% de la subvenció atorgada, el qual ascendia a 
la quantitat de 2.000€ mitjançant transferència bancària. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de justificació de 
la subvenció, memòria 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 el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits legals per rebre-la 
d’acord amb la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol i la subvenció va 
ser sol·licitada d’acord amb la normativa vigent. 

 
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 l’entitat Associació Unió de Botiguers i 
Comerciants  (UBIC), referits a l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció nominal  
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concedida per part d’aquest ajuntament mitjançant la Junta de Govern Local de data 24 de 
juliol de 2017 per unanimitat dels seus assistents. 
 
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, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
6. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
 
7. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
7.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
Justificació subvencions atorgades a BO DE DEBO, S.L. per a les activitats 
econòmiques a Sant Vicenç de Castellet que contractin persones en situació d’atur 
incloses en el marc del Projecte SOM-hi!. Pagament del 25% restant de la subvenció- 
BO DE DEBO, S.L.-  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 6 d’Abril d’enguany es 
van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
les activitats econòmiques que contractin persones en situació d’atur, i que iniciïn una activitat 
econòmica de nova constitució, en el marc del projecte SOM-hi del Servei d’Ocupació 
municipal, que va ser publicades integrament en el BOPB de data 15 d’abril de 2016. 
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local celebrada 
en data 17 d’octubre de 2016, i com a resultes del dictament de la Comissió d’avaluació de 
l’expedient, es va aprovar la concessió de subvencions per a les activitats econòmiques que 
contractin persones en situació d’atur en el marc del projecte SOM-hi! a les empreses que 
es detallen a l’apartat d’antecedents. 
 

 FONAMENTS DE DRET 
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Considerant el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
Considerant el que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Considerant el vigent pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
aprovat en sessió plenària del dia 27 de desembre de 2012, així com les Bases d’Execució 
de l’esmentat Pressupost. 
 
Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç de 
Castellet, publicades al BOPB de data 6 de maig de 2009. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 609, de 16 de 
juny de 2015 
 
Per tot això que,  

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats a favor de la Sra. --- com representant de 
l’empresa BO DE DEBO, S.L., referent a la subvenció atorgada per part d’aquest  
ajuntament corresponent a l’exercici 2016, com subvencions a les activitats econòmiques 
que contractin persones de Sant Vicenç de Castellet en situació d’atur, incloses en els 
projectes del servei d’ocupació Projecte Som-hi 2016.  
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT a favor 
del titular per import de 175 euros a corresponent al 25 % restant de la quantitat concedida .” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
7.2. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
Justificació subvencions atorgades a BO DE DEBO, S.L. per a les activitats 
econòmiques a Sant Vicenç de Castellet que contractin persones en situació d’atur 
incloses en el marc del Projecte SOM-hi!. Pagament del 25% restant de la subvenció- 
BO DE DEBO, S.L. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 6 d’Abril d’enguany es 
van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
les activitats econòmiques que contractin persones en situació d’atur, i que iniciïn una 
activitat econòmica de nova constitució, en el marc del projecte SOM-hi del Servei 
d’Ocupació municipal, que va ser publicades íntegrament en el BOPB de data 15 d’abril de 
2016. 
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local celebrada en 
data 17 d’octubre de 2016, i com a resultes del dictamen de la Comissió d’avaluació de 
l’expedient, es va aprovar la concessió de subvencions per a les activitats econòmiques que 
contractin persones en situació d’atur en el marc del projecte SOM-hi! a les empreses que es 
detallen a l’apartat d’antecedents 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
Considerant el que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
Considerant el vigent pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
aprovat en sessió plenària del dia 27 de desembre de 2012, així com les Bases d’Execució 
de l’esmentat Pressupost. 
 
Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç de 
Castellet, publicades al BOPB de data 6 de maig de 2009. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 609, de 16 de 
juny de 2015 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats a favor de la Sra. --- com representant de 
l’empresa BO DE DEBO, S.L.,  referent a la subvenció atorgada per part d’aquest 
ajuntament corresponent a l’exercici 2016, com subvencions a les activitats econòmiques 
que contractin persones de Sant Vicenç de Castellet en situació d’atur, incloses en els 
projectes del servei d’ocupació Projecte Som-hi 2016. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT a favor 
del titular per import de 500 euros a corresponent al 25 % restant de la quantitat concedida. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 



 

    
 

Expedient : JGL2018000010  
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“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
7.3. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
ACORD PER A LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINAL A LA ASSOCIACIÓ 
COMISSIÓ CAVALCADA DE REIS  PER L’ANY 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada  E2018----, de data 10 de gener 
de 2017, presentada pel Sr. --- en representació de la Comissió Cavalcada de Reis de Sant 
Vicenç de Castellet , en el qual demana la subvenció nominal per l’any 2017 per a poder fer 
front a les despeses que té aquesta entitat i que consta en el pressupost d’enguany de 
l’Ajuntament. 
 
Considerant la declaració del president de l’entitat adjunt a la instància i el qual s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar inicialment els 
pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar al B.O.P. en data 2 de 
novembre del 2017, quedant aprovats definitivament el 7 de desembre. 
 
Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal amb aplicació 
pressupostària número  13 334 489104 a favor de la Comissió Cavalcada de Reis de Sant 
Vicenç de Castellet per un import de 2.000 € (DOS MIL  EUROS). 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 

 
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.- APROVAR l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i l’entitat Comissió Cavalcada de Reis de Sant Vicenç de Castellet que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics perquè 
faci efectiu el pagament dels 2.000 € en concepte d’ajut per a la celebració de la Cavalcada 
de Reis tal i com estableix el susdit acord. 



 

    
 

Expedient : JGL2018000010  
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TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords de forma reglamentaria, tal i com prescriuen 
els articles 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. 
 
7.4. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ ACORD DE COL.LABORACIÓ AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET I ASSOCIACIÓ CULTURAL DE CARRETERS I CANSALADERS DE SANT 
VICENÇ DE CASTELLET PER L’ANY 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la festa de Sant Antoni Abat representa un valuós patrimoni cultural 
col·lectiu de Sant Vicenç de Castellet i que l’Ajuntament té la decidida voluntat de conservar. 
 
Considerant que els membres de l’entitat A.C. Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de 
Castellet fan una tasca molt important de preservació i transmissió d’aquest patrimoni. 
 
Considerant que l’objectiu principal de l’entitat A.C. Carreters i Cansaladers és el de 
preservar, interpretar, executar i transmetre la rica herència cultural que representa. 
 
Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar inicialment els 
pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar al B.O.P. en data 2 de 
novembre del 2017, quedant aprovats definitivament el 7 de desembre. 
 
Considerant que en el pressupost hi consta una aportació econòmica amb aplicació 
pressupostària número  13 334 489105 a favor de la Associació Cultural de Carreters i 
Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet per un import de 2.000 € (DOS  MIL  EUROS). 
 
Considerant l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet i l’entitat A.C. Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 



 

    
 

Expedient : JGL2018000010  
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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.- APROVAR l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i l’entitat A.C. Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics perquè 
faci efectiu el pagament dels 2.000 € en concepte d’ajut per a la celebració de la Festa de 
Sant Antoni Abat i els Tres Tombs tal i com estableix el susdit acord. 

 
TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords de forma reglamentaria, tal i com prescriuen 
els articles 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 ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
7.5. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL MANTENIMENT, PROGRAMARI I  
IMPLEMENTACIÓ AL SDE GENESIS D’AUDIFILM DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que, als efectes que preveu l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -
TRLCSP-, aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte del servei de 
manteniment, programari i implementació de les aplicacions del programari informàtic 
d’administració electrònica (registre d’entrada i sortida de documents, RAE, , E-Tram, 
Finestra única Empresarial, , Digitalització i Compulsa, porta signatures web i integració del 
servei Vàlid) del Sistema de Gestió Documental d’expedients SDE GENESIS que fou 
adquirit a l’AUDIFILM  Grupo AL SOFTWARE S.L 

Atès l’informe de 18 de gener de 2018 del servei de comunicacions i aplicacions 
informàtiques relatives a la necessitat de contractació del programari i els serveis necessaris 
per al seu manteniment, destinats a actualitzar i complementar l’actual Sistema de Gestió 
Documental D’expedients SDE GENESIS. 



 

    
 

Expedient : JGL2018000010  
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Atès que existeix consignació pressupostària i suficient en la partida pressupostària 
17.491.216020 del pressupost municipal vigent per a l’any 2018. 

Atès els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de clàusules administratives particulars 
que hauran de regit la licitació i contractació del servei de manteniment, programari i 
implementació al SDE Gènesis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet que s’adjunten a 
l’expedient. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

— 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) 
 
L’òrgan de contractació és l’Alcalde, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional 
segona TRLCSP, al tractar-se d’un contracte l’import del qual no supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000 d’euros, ni es tracta tampoc d’una 
contractació plurianual de durada superior a quatre anys, no superant l’import acumulat de 
totes les seves anualitats els percentatges anteriors.. 
 
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. APROVAR l’expedient de contractació, per mitja de  procediment negociat sense 
publicitat del contracte de serveis de manteniment, programari i implementació al SDE 
Gènesis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
 
SEGON. 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 i pels imports que tot seguit es detallen, 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. 17.491.216020. 
 
TERCER. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir contracte de serveis de manteniment, programari i 
implementació al SDE Gènesis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
 
QUART. PUBLICAR en el Perfil de Contractant  l’adjudicació. 



 

    
 

Expedient : JGL2018000010  
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CINQUÈ. 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 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
8. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret 
De data 
22/02/2018 

 
2018LLDC000195 

A data 
27/02/2018 

 
2018LLDC000212 

 
 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:15 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. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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