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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2018  
 
A les 19:00 hores del dia , compareixen per a celebrar reunió de 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.  
 
Ha excusat la seva presència el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual  
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa 
a consideració de la Junta de Govern 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 10 de desembre 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 pu8nt de l’ordre del dia  
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
4.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
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4.1.- Es vota a favor de la inclusió del punt 
Assumpte  
 
Justificació als professionals autònoms de nova constitució - Projecte SOM-HI. 
Pagament del 25% restant de la subvenció.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 de Febrer de 
2018 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions pels professionals autònoms de nova constitució, que estiguin donats 
d’alta al Servei d’Ocupació Municipal, en el marc del projecte SOM-hi, que van ser 
publicades integrament en el BOPB de data 5 de Març.  
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local de 
data 17 de setembre de 2018 conforme l’informe emès per la Tècnica de Promoció 
Econòmica, i com a resultes del dictamen de la Comissió d’avaluació de l’expedient, es 
va aprovar la concessió de subvencions pels professionals autònoms de nova 
constitució, en el marc del projecte SOM-hi! als professionals que es detallen en 
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.  
 
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 virtud de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
609, de 16 de juny de 2016,  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per la Sra.--- com referent a la 
subvenció atorgada per part d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2018, com 
subvencions als professionals autònoms de nova constitució – Projecte SOM-HI! 2017.  
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Serveis econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la justificació de la subvenció es faci efectiu el 
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pagament a favor del titular per l’import de 250 euros, 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.  
 
4.2. Es vota a favor de la inclusió del punt 
Assumpte  
Justificació als professionals autònoms de nova constitució - Projecte SOM-HI. 
Pagament del 25% restant de la subvenció  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 de Febrer de 
2018 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions pels professionals autònoms de nova constitució, que estiguin donats 
d’alta al Servei d’Ocupació Municipal, en el marc del projecte SOM-hi, que van ser 
publicades integrament en el BOPB de data 5 de Març.  
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local de 
data 19 de setembre de 2018 conforme l’informe emès per la Tècnica de Promoció 
Econòmica, i com a resultes del dictamen de la Comissió d’avaluació de l’expedient, es 
va aprovar la concessió de subvencions pels professionals autònoms de nova 
constitució, en el marc del projecte SOM-hi! als professionals que es detallen en 
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.  
 
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 virtud de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
609, de 16 de juny de 2016,  
 
Per tot això que  
 

S’ACORDA 
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PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Sr. --- com referent a la 
subvenció atorgada per part d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2018, com 
subvencions als professionals autònoms de nova constitució – Projecte SOM-HI! 2018.  
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Serveis econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la justificació de la subvenció es faci efectiu el 
pagament a favor del titular per l’import de 250 euros, corresponent al 26% restant de 
la quantitat concedida,”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DONA I 
TURISME I COMERÇ, Sr/a. ESTHER SANCHEZ MILAN.  
 
4.3. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
DECRET PER A LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINAL A LA UNIO DE 
BOTIGUERS I COMERCIANTS (UBIC) DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER 
L’ANY 2018  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018011869, de data 22 
de novembre de 2018, presentada per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de 
Sant Vicenç de Castellet , en el qual demana la subvenció nominal per l’any 2018 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 16 430 489103 a favor de la UBIC, Unió de Botiguers i 
Comerciants per un import de 2.000 € (DOS MIL EUROS).  
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant les Bases d’execució del Pressupost de l’any 2018 aprovades pel mateix 
Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2017 i publicades al B.O.P. de data 7 de 
desembre del 2017 i més concretament l’article 37.9 f) que estableix: 
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“Es pot preveure pagaments a compte (bestretes) previs a la realització de 
l’activitat, sempre respectant les següents regles: es podran fer avançament 
íntegre per activitats subvencionables que no superin els 4.000 euros”.  
 

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 
 
1. APROVAR l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet i l’entitat Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Sant Vicenç de 
Castellet que s’adjunta a l’expedient.  
 
2. COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics perquè faci 
efectiu el pagament dels 2.000 € en concepte d’ajut per a la organització de les Fires 
de Nadal i Vapor, així com els Fora Stocks d’estiu i hivern, així com altres activitats de 
dinamització del comerç durant el 2018 tal i com estableix el susdit acord.  
 
3. 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.  
 
4.4. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
CULTURALS, CORRESPONENTS A L’ANY 2018, PORTATS A TERME PER 
L’ASSOCIACIÓ MUSICAL CASTELLET  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juny de 2018 , adoptà per 
unanimitat la concessió a l’Associació Musical Castellet per a l’exercici 2018 una 
subvenció nominal de 3.390,60 euros.  
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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 l’Associació Musical Castellet 
referits a l’exercici de 2018, que corresponen a la subvenció nominal concedida per 
part d’aquest ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, d’11 de juny de 
2018.  
 
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 Publiques.  
”  
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI.  
 
4.5. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
APROVACIÓ AJUTS LOTS D'ALIMENTS  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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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: 
 

- 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.  
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- 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.  
 
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 11 de desembre 
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 
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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: 
 
Número de beques Punts  Resolució 
3 10 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY  
2 8 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY  
4 6 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY 
1 5 LOT MENSUAL 6 MESOS/ANY 
1 4,5 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY  
2 3 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY  
 
SEGON.- FER EFECTIVA la concessió d’aquest ajut als interessats. 
 
TERCER.- DENEGAR aquest ajut als següents interessats pel motius que s’exposen a 
continuació: 
 
Hi ha 4 denegacions 
 
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  
 
5. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data 
05/12/2018 

 
2018LLDC001232 

 

A data 
12/12/2018 

 
2018LLDC001254 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:15 hores, la Presidència aixeca la 
reunió de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde Accidental 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 


