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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018  
 
 
A  les 13:35 hores del dia , compareixen per a celebrar reunió de Junta de Govern Local, 
sota la presidència de la 3ª Tinent d’Alcalde : 
 
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, Presideix la sessió, 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. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports. 
 
Han excusat la seva presència el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde – CIU i el Sr. Samuel 
Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana. 
 
Assisteix com a Secretari accidental el senyor Lluc Basora i Pascual, i com a Interventor 
accidental el senyor Antoni Coll i Giménez. 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari accidental 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 JUNTA GOVERN LOCAL 17 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 punt de l’ordre del dia. 
 
3. - ALCALDIA - PRESIDÈNCIA 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr. JOAN TORRES PEREZ 
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3.1.-Assumpte 
 
APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA TRESORERIA 
J/2018/12 PERIODE OCTUBRE 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/12 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
octubre 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 457,08 € 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
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,  
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/222 justificades per import líquid de 457,08 € 
 
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 ALCALDE-PRESIDENT, Sr. JOAN TORRES PEREZ 
 
3.2.- Assumpte 
 
APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA TRESORERIA 
J/2018/13 PERIODE NOVEMBRE 2018 PER IMPORT DE 466,90 € 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/13 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
novembre 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 466,90 € 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
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,  
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/225 justificades per import líquid de 466,90 € 
 
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 ALCALDE-PRESIDENT, Sr. JOAN TORRES PEREZ 
 
3.3.-Assumpte 
 
APROVACIÓ EL COMPTE JUSTIFICATIU NÚMERO J/2018/14 DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONENT A MARÇ-DESEMBRE 
2018 PER IMPORT DE 268,06 € 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que I’administrativa de la biblioteca, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/14 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període març-
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desembre 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 per un import total de 268,06 € 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) 
 
Considerant la Llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) 

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

S’ACORDA 
 
PRIMER: APROVAR el compte justificatiu de la administrativa de la biblioteca de la 
relació comptable número J/2018/14 per un import de 268,06 € 
 
SEGON:  APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/227 justificades per import líquid de 268,06 €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 
 
 
4. - REGIDORIA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
4.1.-Assumpte 
 
APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES –CLIMA AINÉ, SCCL- 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 6 de març d’enguany 
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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 
2017. 
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local celebrada, 
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 
 
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 l’empresa CLIMA AINE 
SCCL.,  referent a la subvenció atorgada per part d’aquest ajuntament corresponent a 
l’exercici 2017, 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 2017. 
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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 750 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. 
 
4.2.-Assumpte 
 
SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE CONTRICTIN 
PERSONES EN SITUACIO D’ATUR DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL –
PROJECTE SOM-hi!  2018. INTERESSAT:  BO DE DEBO. ATORGAMENT 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 de febrer 
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 5 de 
març de 2018.  
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local celebrada 
el 24 de setembre de 2018, i com a resultes del dictamen de la Comissió d’avaluació de 
l’expedient del dia 27 de juliol de 2018, 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.  
 



 
    

 
Expedient : JGL2018000052  

 
 

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

7 
 

 

Considerant el vigent pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
aprovat en sessió plenària, 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,  

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 2018, 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 2018.  
 
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 1.000 euros a corresponent al 25 % restant de la quantitat 
concedida.” 
 
 
 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
 
5. - REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SALUT 
 
5.1.- Assumpte 
 
 “ APROVACIÓ ACORD DE COL.LABORACIÓ AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET I ADF PROTECTORS DEL BOSC DE SANT VICENÇ DE CASTELLET  
PER L’ANY 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que l’entitat ADF Protectors del Bosc és una entitat sense ànim de lucre de 
Sant Vicenç de Castellet, i realitza una tasca de protecció i lluita envers els incendis 
forestals. 
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Considerant que l’entitat participa activament en diverses activitats i esdeveniments que 
es celebren a Sant Vicenç de Castellet. 
 
Considerant que té un paper rellevant com a grup d’intervenció dins del Pla Únic de 
Protecció Civil Municipal. 
 
Considerant que participa i col·labora activament com a servei preventiu en diversos actes 
organitzats per l’Ajuntament i per altres entitats del municipi, com són l’Aplec de Castellet, 
la revetlla de Sant Joan, la Marxa del Centre Excursionista, el Correfoc de la Festa Major 
d’estiu i el castell de focs de la festa major d’estiu. 
 
Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2017, va aprovat inicialment el 
Pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a l'exercici 
econòmic 2018, publicat al B.O.P de data 7 de desembre del 2017 en el qual hi consta 
una subvenció nominal amb aplicació pressupostària número 15 170 489060 a favor de 
l’Agrupació de Defensa Forestal. 
 
Considerant l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet i l’entitat ADF Protectors del Bosc de Sant Vicenç de Castellet que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb allò 
establert en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. 
 
Considerant el decret l’Alcaldia-Presidència núm. 605, de 15 de juny de 2015 de delegació 
i facultats generiques i especifiques als regidors. 
 
Per tot això,  
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i l’entitat ADF Protectors del Bosc 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 1.000 € en concepte d’ajut per a la tasca desenvolupada per 
ADF Protectors del Bosc 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.” 
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Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
 
6. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
6.1.- Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES, CORRESPONENTS A L’ANY 2018, PORTATS A TERME PEL CLUB 
BASQUET CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juny de 2018 , adoptà per unanimitat  
la concessió al Club Bàsquet Castellet per a l’exercici 2018 una subvenció de 5.146,12 
euros. 
 
Considerant que la Club Bàsquet Castellet., va percebre el 75% de la subvenció atorgada, 
el qual ascendia a la quantitat de 3.859,59€ el dia 11 de juliol de 2018 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. 
 

Considerant que el Club Bàsquet Castellet va percebre el 75% de la subvenció atorgada, 
el qual ascendia a la quantitat de 3.859,59€ i el pagament del 25% restant s’efectuarà un 
cop quedi acreditat la justificació del total de la despesa subvencionada. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 



 
    

 
Expedient : JGL2018000052  

 
 

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

10 
 

 

 
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,  
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Bàsquet Castellet, que 
corresponen a la subvenció concedida per part d’aquest ajuntament per a l’any 2018 
segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 de juny de 2018. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que realitzin els tràmits corresponents per fer efectiva la quantitat 
corresponent del 25% de la subvenció que resta percebre a l’entitat abans esmentada, 
segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 de juny de 2018, la qual ascendeix a la 
quantitat de 1.286,53€  (MIL  DOS – CENTS VUITANTA-SIS  EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS). 
 
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 
 
 
7. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
8. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
8.1.- Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ESPORTIVA 2018 PER PART DEL CLUB 
ESPORTIU FUTSAL VICENTI 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 juny de de 2018 , adoptà per unanimitat  
la concessió al Club Esportiu Futsal Vicentí per a l’exercici 2018 una subvenció nominal 
de 5.153,22€. 
 
Considerant que el Club Esportiu Futsal Vicentí., va percebre el 75% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 3.864,92 € el dia 11 de juliol de 2018 
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. 
 

Considerant que el Club Esportiu Futsal Vicentí va percebre el 75% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 3.864,92€ i el pagament del 25% equivalent a 
1.288,30€ restant s’efectuarà un cop quedi acreditada la justificació del total de la despesa 
subvencionada. 
 

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,  
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Esportiu Futsal Vicentí referits 
a l’exercici de 2018, que corresponen a la subvenció concedida per part d’aquest 
ajuntament per a l’any 2018 segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 de juny de 
2018. 
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SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que realitzin els tràmits corresponents per fer efectiva la quantitat 
corresponent del 25% de la subvenció que resta percebre a l’entitat abans esmentada, 
segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 de juny de 2018, la qual ascendeix a la 
quantitat de 1.288,30€  (MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS). 
 
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 
 
 
8.2.- Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, 
MEDI AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
 
Assumpte 
 
RECTIFICACIO ERRADA MATERIAL. AJUTS LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR 
ESCOLAR 18-19. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist l’Acord de Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2018 que en la seva part 
resolutòria establia textualment: 
 
“PRIMER.- ATORGAR amb caràcter excepcional, els ajuts socials que es relacionen a 
continuació, en concepte de llibres i/o material escolar: 
 

(...) 
 

 
IES 
CASTELLET 90 E2018007137 --- --- --- 1r ESO B 40 

 

“ 
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Considerant que en el moment en que s’ha procedit a fer efectiu el pagament d’aquests 
ajuts s’ha detectat una errada material, ja que l’infant no està inscrit a l’IES CASTELLET, 
sinó a l’Escola Sant Vicenç, de manera que l’acord hauria d’haver quedat com segueix: 
 
“PRIMER.- ATORGAR amb caràcter excepcional, els ajuts socials que es relacionen a 
continuació, en concepte de llibres i/o material escolar: 
 

(...) 
 

SANT 
VICENÇ 90 E2018007137 --- --- --- 1r  B 40 

 
 “ 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant l’informe emès per l’educadora social en data 20 de desembre de 2018. 
 
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. 
 
Procedeix doncs la rectificació de l’error material existent en l’acord adoptat d’acord amb 
el previst a l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 
Comú en concordança amb el previst a l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i procediment administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya, 
que disposen que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment 
d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes, essent competent per a la rectificació dels mateixos el mateix òrgan que 
hagués dictat l’acte. 
 
 
Per tot això,  
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- RECTIFICAR l’apartat primer de la part resolutòria de l’acord de Junta de 29 
d’octubre de 2018 que establia el següent: 
 
“PRIMER.- ATORGAR amb caràcter excepcional, els ajuts socials que es relacionen a 
continuació, en concepte de llibres i/o material escolar: 
 

(...) 
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IES 
CASTELLET 90 E2018007137 --- --- --- 1r ESO B 40 

 

“ 
Quedant redactat de la següent manera: 
 
“PRIMER.- ATORGAR amb caràcter excepcional, els ajuts socials que es relacionen a 
continuació, en concepte de llibres i/o material escolar: 
 

(...) 
 

SANT 
VICENÇ 90 E2018007137 --- --- --- 1r  B 40 

 
 “ 
SEGON.- 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 
 
 
8.3.- Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
Assumpte 
 
ADJUDICAR CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL SOLAR D’USOS TEMPORALS SITUAT ENTRE ELS CARRERS SANT JOAN, 
BARCELONA, PASSATGE CATALANS I MESTRE MASSANA. 
 
Considerant de conformitat amb l´article 13 de  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014. Són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents: 

 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I. 
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que 
fixa l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el 
tipus o el projecte de l’obra. 
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2. Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o 
d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, 
que tingui per objecte un bé immoble. 
També es considera «obra» la realització de treballs que modifiquin la forma o 
substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic o natural. 
3. Els contractes d’obres es refereixen a una obra completa, entenent per aquesta 
la susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent, sense 
perjudici de les ampliacions de què pugui ser objecte posteriorment, i comprenen 
tots i cadascun dels elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra. 
No obstant això, es poden contractar obres definides mitjançant projectes 
independents relatius a cadascuna de les parts d’una obra completa, sempre que 
aquestes siguin susceptibles d’utilització independent, en el sentit de l’ús general o 
del servei, o es puguin definir substancialment i es requereixi l’autorització 
administrativa prèvia de l’òrgan de contractació que fonamenti la conveniència de 
la contractació referida. 
 
Es poden subscriure contractes d’obres sense referir-se a una obra completa en 
els supòsits que preveu l’apartat 4 de l’article 30 d’aquesta Llei quan la 
responsabilitat de l’obra completa correspongui a l’Administració perquè es tracta 
d’un supòsit d’execució d’obres per la mateixa Administració pública. 

 
Considerant que el procediment i forma d'adjudicació de l'expedient de contractació ha 
estat objecte de tramitació ordinària de conformitat amb els articles 116 i següents de la 
LCSP, i el present contracte s'adjudicarà pel procediment obert simplificat d’acord amb 
l’article 159 amb més d’un criteri d’adjudicació a  l'empresari amb una millor relació 
qualitat-preu, amb concordança amb l'article 131  i 145 següents del LCSP.  
 
Considerant la proposta formulada per la Mesa de Contractació, de data 21 de desembre 
de 2018, de conformitat amb informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 19 de 
desembre de 2018, i que en la seva  part de conclusions estableix la següent puntuació: 
 

PROPOSTA 
 

D’aquesta manera, la classificació final proposada de forma decreixent queda de la 
mateixa manera indicada amb anterioritat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mill.1 mill.2 mill.3 mill.4 mill.5 Puntuació TOTAL

1 Artífex Infraestructuras, S.L 0,00 pt 5,00 pt 10,00 pt 0,00 pt 35,00 pt 50,00 punts

2 Asfaltos Barcino, SL 0,87 pt 5,00 pt 8,75 pt 0,00 pt 35,00 pt 49,62 punts

3 Pasquina, SA 1,23 pt 1,00 pt 5,43 pt 40,00 pt 0,00 pt 47,66 punts

4 Asfalts de l'Anoia, SL 10,00 pt 5,00 pt 3,32 pt 0,00 pt 0,00 pt 18,32 punts

PLEC 10 pt 5 pt 10 pt 40 pt 35 pt 100,00 punts
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Per tot l’exposat finalment un cop revisades totes les ofertes inicials atenent als 
barems de puntuació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars que 
ha de regir la contractació de l’obra objecte del present informe, i un cop revisat que 
no hi hagi cap empresa que es trobi en situació de valors anormals o desproporcionats 
d’acord amb la clàusula 15ena del Plec de Clàusules, i atenent a tot allò que s’ha 
exposat en aquest informe que es proposa com a empresa més avantatjosa per a ser 
l’adjudicatària a Artifex Infraestructuras, S.L. amb una puntuació de 50,00 punts 
sobre 100 punts a fi i efecte que, si s’escau, sigui l’òrgan competent qui determini la 
seva contractació per a l’execució de l’obra objecte d’aquest informe. 

 
 
Considerant que s’han observat les prescripcions contemplades en la normativa de 
contractació del sector públic i, d’altra part, que l’oferta més avantatjosa en relació a la 
seva relació qualitat -preu és la presentada per la mercantil Artifex Infraestructura,S.L. la 
qual ha presentat així mateix la documentació requerida d’acord amb allò establert a 
l’article 159.4.4 LCSP, en data 24 de desembre de  2018. 
 
Considerant que la legislació aplicable que els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 
131 a 159 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
 
Considerant que l’òrgan competent per d’aquesta contractació es la Junta de Govern 
Local aprovada segons Decret de l’Alcaldia –Presidència núm. 2215LLDC000609, de data 
16 de juny de 2015, en matèria de contractació, amb concordança conformitat amb 
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, donat que  no supera  el 10 % del recursos ordinaris corresponent a l’anualitat 
de l’any 2018. 
 
Es per això que   
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte per a l’execució del projecte d’urbanització del solar 
per a usos temporals situat entre els carrers Sant Joan, Barcelona, Passatge Catalans i 
Mestre Massana, a l’empresa Artífex Infraestructuras,S.L, amb CIF núm. B65675365 pel 
preu abans d’incloure l’iva 208.340,00 € més 43.751,40€, amb un total  de 252.091,40 € 
(IVA, inclòs), donat que la seva oferta ha resultat ser l’econòmicament més avantatjosa, 
en relació a la qualitat-preu, conforme l’aplicació dels criteris de valoració establerts en la 
Clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador del procediment 
obert simplificat convocat mitjançant anunci publicat al perfil de contractant el dia 
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21/11/2018  i segons la classificació de les proposicions presentades formulada per la 
Mesa de contractació de data 21 desembre 2018, el qual  incorpora al contingut d’aquest 
acord com a motivació en aplicació de l’art.35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i als efectes del que es 
disposa a l’art. 150 de la LCSP. 

 
SEGON. PUBLICAR el contingut les actes de la sessió de la Mesa de contractació, de 
dates 18 i 21 de desembre de 2018, en què hi consten totes les valoracions portades a 
terme per la Mesa i l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 19 de desembre de 
2018, poden ser consultades per tothom i, en especial, pels licitadors en el “Perfil del 
contractant” de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, a l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=sa
nt+vicen%C%A7&reqCode=viewDetail&idCap=1087110& 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als licitadors que no han estat resultat 
adjudicataris, de conformitat amb allò disposat a l’article 155 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic  i, simultàniament, publicar-la al “Perfil del 
contractant”,  d’acord amb allò  que disposa a l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic 
 
QUART.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè —dintre del termini de 15 dies 
hàbils a comptar des del que rebi la notificació— comparegui a la formalització del 
contracte en document administratiu, amb l’advertiment que si per causes imputables a 
l’adjudicatari no s’hagués formalitzat dintre del termini esmentat, l’Ajuntament podrà 
acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que 
se li hagués exigit. I així mateix  cal fer esment els contractes es perfeccionen amb la 
formalització (art. 36.1 de la LCSP) i que sense aquesta no es pot iniciar l’execució (art. 
153.6 de la LCSP). 
 
CINQUÈ.- ESTABLIR que un cop realitzada la formalització el contracte haurà de ser 
publicada en el “Perfil del contractant”, conforme a l’art. 154.1 de la LCSP. 
 
SISÈ.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la seva inscripció, 
les dades bàsics del contracte adjudicat, entre els quals figurarà la identitat de 
l’adjudicatari, l’import d’adjudicació dels mateixos, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
8.4.- Es vota a favor de la inclusió del punt 
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“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
Assumpte 
 
Aprovació de la concessió de subvenció per a professionals autònoms de nova 
constitució, a favor del Sr.---, inclosa en el marc del projecte SOM-HI! 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la Junta de Govern Local celebrada en data 5 de Febrer de 2018 es van 
aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions als 
professionals autònoms de nova constitució. 
 
Considerant que les esmentades bases i la conseqüent convocatòria van ser publicades al 
BOPB en data 5 de Març d’enguany, als efectes de què les persones interessades que 
complissin els requisits establerts, poguessin presentar les seves sol·licituds de subvenció. 
 
Considerant que en data 29 de novembre de 2018 es registra un escrit signat pel Sr. ---, 
que manifesta complir els requisits establerts a les bases i que sol·licita la subvenció per a 
la nova constitució de professionals autònoms. 
 
Considerant l’informe emès pel servei de Promoció Econòmica, el qual es manifesta 
favorablement a la concessió de la subvenció, atenent a què l’interessat compleix tots els 
requisits exigits a la convocatòria de subvencions. 
 
Considerant que procedeix elevar la proposta de concessió de la subvenció. 
 
Considerant que en data 3 de desembre es reuneix la comissió d’avaluació per avaluar les 
propostes presentades i un cop debatut l’informe, es proposa concedir la subvenció al 
sol·licitant. 
 
Considerant que en el vigent pressupost municipal per a enguany existeix una partida 
pressupostària per fer front a aquestes subvencions, dotada amb un import de tres mil 
euros (3.000,00 €), que va quedar exhaurida, però que es modificarà el crèdit de la partida 
per fer front a aquesta subvenció. 
 

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. 
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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 Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de 
juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això,  
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció a favor de la Sr. --- per import de mil euros 
(1.000,00 €), com a professional autònom de nova constitució, tenint en compte que la 
seva sol·licitud compleix amb els requisits previstos en les bases específiques i la 
convocatòria de 2018, reguladores de les subvencions als professionals autònoms de 
nova constitució. 
 
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 d’una 
bestreta a favor del titular per l’import de 75% de la quantitat concedida. 
 
TERCER.- CARREGAR l’import d’aquesta subvenció a la partida corresponent del vigent 
pressupost municipal. 
 
QUART.- DONAR trasllat a la persona interessada, als efectes de què pugui presentar els 
documents d’al·legació i o justificació que cregui adients per a la defensa dels seus drets.  
 
NOTIFICAR, igualment, els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents 
de la Llei 39/2015, de l’1 d’Octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
 
9. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes  
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Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
De data 
13/12/2018 

 
2018LLDC001255 

 

A data   
19/12/2018 2018LLDC001295  
 
 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 14:05 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. 
 
[Firma01-01] [firma02-01] 
 
 


