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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE GENER DE 2018  
 
A les 20:00 hores del dia 15 de gener de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió  de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Alcaldessa accidental: 
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos 
Humans, Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. Actuant com 
Alcaldessa accidental 
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 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 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 la Junta de Govern Local de 8 de gener 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 REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
3.1.- Assumpte 
 
SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE CONTRACTIN 
PERSONES EN SITUACIO D’ATUR DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL –PROJECTE 
SOM-hi!  2017. ATORGAMENT 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Considerant que la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de març de 2017 es van 
aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de de subvencions a les 
activitats econòmiques que contractin persones de Sant Vicenç de Castellet, en situació 
d’atur, incloses en els projectes del servei municipal d’ocupació - Projecte Som-hi 2016. 

Considerant que les esmentades bases i la conseqüent convocatòria van ser publicades al 
BOPB en data 21 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 10 de novembre de 2017 es presenta al Registre general de 
l’Ajuntament un escrit signat per la gestoria ROSET CONSULTORS, , en representació de 
l’empresa “Calzados Vega”, que manifesta complir els requisits establerts a les bases i que 
sol·licita la subvenció a les activitats econòmiques que contractin persones de Sant Vicenç de 
Castellet en situació d’atur. 

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 el vigent pressupost municipal per a enguany existeix una partida 
pressupostària per fer front a aquestes subvencions, dotada amb un import de quinze mil 
euros (15.000,00 €), que encara disposa de crèdits suficients com per poder finançar 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. 

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, 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 que, 
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S’ACORDA 

PRIMER.- CONCEDIR una subvenció a favor de l’empresa CALZADOS VEGA per import de 
MIL euros (1.000,00 €), tenint en compte que la seva sol·licitud compleix amb els requisits 
previstos en les bases específiques i la convocatòria de 2017, reguladores de les 
subvencions a les activitats econòmiques que contractin persones de Sant Vicenç de 
Castellet, en situació d’atur, incloses en els projectes del servei municipal d’ocupació- 
Projecte som-hi 2017. 

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 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
3.2. Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ATORGADES A MULTIHOGAR M. PLANELL, 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- MULTIHOGAR M.PLANELL, S.L. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 6 de març 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 van 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 
consessió de subvencions per a les activitats econòmiques que contractin persones en 
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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 vignet pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
aprpovat en sessió plenària del dia 27 de desembre de 2012, aixó com les Bases d’Execució 
de l’esmentat Pressupost. 
 
Considerant l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencios 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’Alcaaldia mitjançant Decret núm. 609, de 16 de 
juny de 2015. 
 
Per tot aixó que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats a favor de l’empresa MULTIHOGAR M. 
PLANELL, S. L., referent a la subvenció atorgada per part d’aquest ajuntament corresponent 
a l’exercici 2016, com subvencions a les activiats econòmiques que contractin persones de 
Sant Vicenç de Castellet en situació d’atur, incloses en els projectes de Servei d’Ocupació 
Projectes SOM-hi! 2017. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Serveis Económics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT a favor 
del titular per import de 250 euros a coresponent 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. 
 
3.3. Assumpte 
 
ANUNCI D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS: ALS PROFESSIONALS AUTÒNOMS DE NOVA CONSTITUCIÓ - 
PROJECTE SOM-HI. PAGAMENT DEL 25% RESTANT DE LA SUBVENCIÓ. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 6 de Març de 2017 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 21 de Març 
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local, 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 com referent a la subvenció atorgada per 
part d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2017, 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 
pagament a favor del titular per l’import de 125 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. 
DANIEL MAURIZ VIDAL 
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3.4. Assumpte 
 
APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU BCF EL NIU DESEMBRE PER IMPORT DE 
93,38 € J/2017/18 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la direcció de l’Escola Bressol El Niu, ha presentat una relació de 
justificants de despeses pròpies del servei que gestiona, satisfetes amb càrrec a la bestreta 
de caixa fixa que en el seu dia es va aprovar   
 
Considerant que l’Escola Bressol El Niu disposa d’una bestreta de caixa fixa amb la finalitat 
d’atendre  pagaments de caràcter periòdic  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la Intervenció de 
Fons per un import líquid  de 93,38 € 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant l’Annex I de les Bases d’execució del pressupost 2017 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 
justificades abans expressada per import líquid de 93,38 € 
 
SEGON:  APROVAR la relació comptable del compte justificatiu J/2017/18 d’un import líquid 
de 93,38 €, i procedir per aquest import a la reposició de la bestreta de caixa fixa autoritzada 
a dita directiva municipal 
 
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 DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
4.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PER L’ASSOCIACIÓ MUSICAL 
CASTELLET 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 3 de juliol de 2017 , adoptà per unanimitat del 
seus assistents la concessió a l’Associació Musical Castellet per a l’exercici 2017 una 
subvenció nominal de 3.372,09 euros. 
 
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. 
Que l’entitat Associació Musical Castellet va percebre una bestreta per import del 100% de 
la subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 3.372,09€. 
 
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 2017, que corresponen a la subvenció nominal concedida per part d’aquest 
ajuntament segons acord de la Junta de Govern Local, de 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 
Publiques.” 
 
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. 
 
4.2. Assumpte 
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APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIO NOMINAL PER A ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS CULTURALS, CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME 
PER L’ASSOCIACIÓ BALL POPULAR DE GITANES 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant el Ple de Municipal de data 29 de març de 2.017, va aprovar definitivament els 
pressupostos de l’any 2017 publicats al B.O.P. de data 5 d’abril del 2017 en el qual hi consta 
una Subvenció nominal amb aplicació pressupostària número  13 334 489107 a favor de 
l’Associació Ball Popular de Gitanes per un import de 2.000 € (DOS  MIL  EUROS). 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 5 de juny de 2017, adoptà per unanimitat  la 
concessió a l’Associació Ball Popular de Gitanes per a l’exercici 2017 una subvenció 
nominal de 2.000 euros. 
 
Considerant que la Associació Ball Popular de Gitanes, va percebre el 100% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.000€.  
 

Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la subvenció, 
l’acord de Junta de Govern 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 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’Associació Ball Popular de Gitanes, 
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 5 de juny 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. 
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4.3. Assumpte 
 
APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE SUBVENCIO NOMINAL 2017 PER PART DE  LA 
COMISSIÓ CAVALCADA DE REIS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant el Ple de Municipal de data 29 de març de 2.017, va aprovar definitivament els 
pressupostos de l’any 2017 publicats al B.O.P. de data 5 d’abril del 2017 en el qual 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). 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 12 de juny de 2017, adoptà per unanimitat  la 
concessió a la Comissió Cavalcada de Reis per a l’exercici 2017 de la susdita subvenció. 
 
Que l’entitat Comissió Cavalcada de Reis de Sant Vicenç de Castellet va percebre una 
bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 
2.000€. 
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la subvenció, 
l’acord de Junta de Govern 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 presentats per l’entitat Comissió Cavalcada de Reis, 
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 12 de juny 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 
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5. - 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. 
 
5.1.Assumpte 
 
APROVACIÓ AJUTS EN LOTS 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: 
 

- 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. 
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- 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.  
 
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 22 de desembre de 
2017. 
 
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. 
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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.- 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: 
 

PUNTS RESOLUCIÓ PERIODE AJUT NUMERO D’AJUDES 
8 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY GENER 2018 - JUNY 2018 1 

6.5 LOT MENSUAL DE 6 MESOS/ANY GENER 2018 - JUNY 2018 4 
6 LOT MENSUAL DE 6 MESOS/ANY GENER 2018 - JUNY 2018 2 

4.5 LOT MENSUAL DE 4 MESOS/ANY GENER 2018 - ABRIL 2018 3 
3 LOT MENSUAL DE 4 MESOS/ANY GENER 2018 - ABRIL 2018 4 

 
 
SEGON.- FER EFECTIVA  la concessió d’aquest ajut als interessats. 
 
 
TERCER.- DENEGAR la concessió d’aquest ajut als interessats següents pels motius que 
es detallen: 
 
1 AJUDA   DENEGAT SUPERA INGRESSOS  

 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acords a les persones interessades, per el seu coneixement i 
efectes. 
” 
 
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 D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA AL 
CLUB NATACIO CASTELLET PEL 2017 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que mitjançant l’acord del Ple Municipal de 29 de març de 2017 va aprovar 
definitivament els pressupostos de l’any 2017, en el qual hi consta una Subvenció nominal 
amb aplicació pressupostària número 18 341 4891110 a favor del Club Natació Castellet per 
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un import de 4.500€ per poder fer front a les despeses que té aquesta entitat derivades del 
transport dels associats a les piscines de Manresa durant l’any. 
 
Tenint en compte que mitjançant l’Acord de Junta de data 24 de juliol de 2017, adoptà per 
unanimitat dels seus assistents entre altres acords,  la concessió a l’entitat Club Natació 
Castellet la susdita subvenció per un import de 4.500€. 
 
Considerant que el Club Natació Castellet va percebre el 75% de la subvenció atorgada, el 
qual ascendia a la quantitat de 3.375€ i el pagament del 25% restant s’efectuarà un cop 
quedi acreditat la justificació del total de la despesa subvencionada. 
 
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 beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases reguladores de la subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 

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 Natació Castellet referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció a les despeses que té aquesta entitat 
derivades del transport dels associats a les piscines de Manresa durant l’any concedida per 
part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, de 24 de juliol de 
2017. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Serveis Econòmics 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 24 de juliol de 2017, la qual ascendeix a la 
quantitat de 1.125€. 
 
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. 
 
6.2. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PEL CLUB NATACIÓ 
CASTELLET 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017, adoptà per unanimitat  la 
concessió al Club Natació Castellet per a l’exercici 2017 una subvenció per esdeveniments i 
activitats esportives per un import de 4092,83euros. 
 
Considerant que la Club Natació Castellet., va percebre el 75% de la subvenció atorgada, el 
qual ascendia a la quantitat de 3.069,62€ 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. 
 
Considerant que el Club Bàsquet Castellet va percebre el 75% de la subvenció atorgada, el 
qual ascendia a la quantitat de 1.023,21€ i el pagament del 25% restant s’efectuarà un cop 
quedi acreditat la justificació del total de la despesa subvencionada. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

S’ACORDA 
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PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Natació Castellet referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció per esdeveniments i activitats esportives  
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 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 juliol de 2017, la qual ascendeix a la 
quantitat de 1.023,21€. 
 
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 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
8.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ CONVENI EN MATÈRIA DE JOVENTUT AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAGES 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que el Ple de la Corporació, en data 25 de març de 2015, va aprovar el Pla 
Local de Joventut de Sant Vicenç de Castellet pels anys 2015-2019. 
 
Considerant que el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc estratègic 
per al desenvolupament de les polítiques de joventut al nostre país, la finalitat última del qual 
és facilitar el procés d’emancipació juvenil i fomentar el protagonisme i la participació de les 
persones joves en la construcció del seu propi projecte de vida i la incidència en la societat.  
 
Considerant que el PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i 
treballar per l’assoliment dels objectius del pla són la Generalitat de Catalunya, el món local i 
el conjunt del moviment juvenil organitzat. El món local hi té un paper destacat, ja que, 
partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre 
a les necessitats i als projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb 
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les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar 
solucions més ajustades al seu context immediat. 
 
Considerant que al seu torn, la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de 
Catalunya recull les funcions dels ens locals. A l’àmbit municipal es descriuen les actuacions 
complementàries que s’han de desenvolupar en matèria de joventut per a la implementació 
de les polítiques de joventut des de la proximitat (article 13). A escala supramunicipal se 
centren en l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en llur àmbit 
territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats 
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments (article 14). Per ambdós agents es 
recull com a funció l’elaboració de plans en matèria de polítiques de joventut, que poden ser 
d’àmbit supramunicipal o d’àmbit municipal. Des de la seva implementació al territori en el 
marc del PNJCat, aquests plans s’han anomenat “plans locals de joventut” (impulsats per 
ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, consorcis i mancomunitats) i “plans 
comarcals de joventut” (impulsats per consells comarcals). 
 
Considerant que el Consell Comarcal del Bages ens ha trames el “Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 
habitants de la comarca per a l’organització i el finançament del contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de joventut 2017-2019.” ( s’adjunta) 
 
Considerant la proposta presentada per la Regidora de Joventut, Silvia Vila Lopez. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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 el “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el 
finançament del contracte programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Bages, en 
matèria de joventut 2017-2019. 
 
Segon: Acceptar l’ajut econòmic del Consell Comarcal del Bages de 2.850 euros per al Pla 
d’actuació Jove, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció General de Joventut en 
el marc del CP.  
 
Tercer: Designar la Regidora de Joventut, Silvia Vila Lopez, com a representant de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a la comissió de seguiment del conveni 
  
Quart: 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 ” 
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Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDESSA ACCIDENTAL  Sra. Carme Jimenez 
Fernandez. 
 
8.2. Es vota la  inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
4ª CERTIFICACIÓ D'OBRA, I ÚLTIMA CORRESPONET AL PROJECTE EXECUTIU DELS 
DOS PRIMERS COL.LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE SANT 
VICENÇ DE CASTELLET i RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
 

Considerant que en data 29 de desembre de 2017, amb núm. d’entrades núm. E2017012017 la 
societat ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. va presentar la certificació núm. 4, 
corresponent al projecte de referència en l’encapçalament,  per un import sense l’iva de  cent 
seixanta-vuit mil dos-cents vint-i-dos euros, amb setanta-vuit cèntims (168.222,78€) i  dos-cents 
tres mil cinc-cents quaranta-nou euros, amb cinquanta-sis  cèntims  (203.549,56 €). 
 
Considerant que mitjançant acords de la  Junta de Govern Local, del proppassat dia 5 de juny 
de 2017, va ADJUDICAR el contracte corresponent l’obra ordinària corresponent al 
PROJECTE EXECUTIU DELS DOS PRIMERS COL.LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE 
CLAVEGUERAM DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, a la societat ARTÍFEX 
INFRAESTRUCTURAS, SL, amb domicili al carrer 7, núm. 54, 08913 Cerdanyola del Vallès, i 
amb un pressupost de contracte sense l’IVA de tres-cents trenta mil sis-cents noranta-tres 
euros (330.693,00 €) i seixanta-nou mil quatre-cents quaranta-cinc euros, amb cinquanta-tres 
cèntims (69.445,53 €), amb un total del pressupost de contracte amb l’iva inclòs de quatre-
cents mil cent trenta-vuit euros, amb cinquanta-tres cèntims (400.138,53 €) 
 
Considerant que en data 05 desembre de 2017, van emetre un informe per part de l’Arquitecte 
Tècnic, en relació als  preus contradictoris, que en la seva  part essencial i resolutòria estableix 
el següent: 

 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa 

DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 3 consistent en Estació de bombament a Via 

Augusta, amb un PEM de PC-03 de 73.364,00€/ut.  

En referència al PC004 

Durant el transcurs de l’obra, es comprova la dificultat d’execució per la presència del col·lector de 
salmorres, per la qual cosa es decideix modificar la situació de l’estació de bombament per no afectar-lo. 
Aquest nou emplaçament, al trobar-se més proper al canal, té una execució in situ més dificultosa i per 
això s’opta per realitzar l’execució amb dipòstis prefabricats de fibra de vidre. Les bombes a instal·lar 
seran les que s’indiquen en la millora ofertada pel contractista. S’adjunta informe justificatiu de la 
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direcció d’obra. Aquest canvi no suposa una rebaixa de les condicions tècniques del projecte, únicament 
serà un canvi de sistema constructiu per facilitar-ne l’execució. 
 
Aquest canvi no suposa una rebaixa de les condicions tècniques del projecte, únicament serà un canvi de 
sistema constructiu per facilitar-ne l’execució. 

 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa 

DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 4 consistent en Estació de bombament a Alfons 

XIII, amb un PEM de PC-04 de 69.959,00€/ut.  

En referència al PC005 

Durant el transcurs de l’obra, i en la visita de l’acta de replanteig, des de l’ACA es recomana col·locar una 
reixa de retenció de residus grossos a la sortida de la canalització, o bé la substitució de la reixa actual. 
S’adjunta informe justificatiu de la direcció d’obra.  
 
Aquesta partida no està prevista en projecte i per tant és objecte d’un nou preu contradictori. 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa 

DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 5 consistent en Reixa per a sobreixidor, amb un 

PEM de PC-05 de 539,42€/ut.  

En referència al PC006 

Durant el transcurs de l’obra, els fabricants aconsellen l’utilització de sorra per la protecció de canonades 
de polietilè. S’adjunta informe justificatiu de la direcció d’obra.  
 
Aquesta partida no està prevista en projecte i per tant és objecte d’un nou preu contradictori. 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa 

DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 6 consistent en Sorra de pedrera de pedra 

calcària per a drens, amb un PEM de PC-06 de 16,18€/m3.  

En referència al PC007 

A l’inici de l’obra, s’observa que hi ha una gran quantitat de residus orgànics, brossa vegetal, arbusts i 
altres que dificulten l’execució i que podrien contaminar les terres extretes de l’excavació. S’adjunta 
informe justificatiu de la direcció d’obra.  
 
Aquesta partida no està prevista en projecte i per tant és objecte d’un nou preu contradictori. 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa 

DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 7 consistent en Esbrossada de terreny de més de 

2m, amb un PEM de PC-07 de 0,75€/m2 
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En referència al PC008 

A l’inici de l’obra, s’observa que el recorregut del col·lector a la zona de via augusta ha de creuar un 
sobreixidor del canal de Can Soler. El projecte no preveu quina actuació cal dur a terme en aquest sector. 
S’adjunta informe justificatiu de la direcció d’obra.  
 

Aquesta partida no està prevista en projecte i per tant és objecte d’un nou preu contradictori. 

 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa 

DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 8 consistent en Creuament d’assud amb tub de 

polietilè, amb un PEM de PC-08 de 163,80€/ml.  

En referència al PC009 

A l’inici de l’obra, s’observa que el recorregut del col·lector hi ha afectació de diferents arbres que 
dificulten l’execució de l’obra. S’adjunta informe justificatiu de la direcció d’obra.  
 
Aquesta partida no està prevista en projecte i per tant és objecte d’un nou preu contradictori. 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa 

DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 9 consistent en Tala controlada d’arbre de 6 a 

10m d’alçària, amb un PEM de PC-09 de 208,60€/ut.  

Considerant que els contractes només podran modificar-se quan així s’hagi previst en els plecs 
o en l’anunci de licitació o en casos i amb els límits establerts de l’article 107 del Text refós de la 
Llei de Contractes del Sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, sempre que es tracti de variacions estrictament indispensables per respondre a la 
causa objectiva que faci necessària llur modificació, tal i com s’ha posat de manifest en l’informe 
de l’arquitecte tècnic de data 05 de desembre de 2017.  
  
Considerant que les modificacions o quantificatives, son les que produeixen un augment, 
reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe de fàbrica per altra, sempre 
que aquesta sigui una de compreses en el contracte. 
   
Considerant la legislació aplicable en la matèria, concretament el que estableix l’article 234 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, apartat segon estableix que les modificacions que suposin la 
introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte, els preus aplicables han de ser fixats per 
l’administració, amb audiència prèvia  del contractista per un termini de  tres dies hàbils, en 
concordança amb l’article 158 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques que prescriu que 
quan es consideri necessari emprar materials o executar unitats d’obra que no figurin en el 
projecte, la proposta del director de l’obra sobre els nous preus que cal fixar s’ha de basar quan 
sigui aplicable en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats 
en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguin a la data en què va tenir lloc 
l’adjudicació. Els nous preus, una vegada aprovats per l’òrgan de contractació, es consideren 
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incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, segons l’acta de 17 de 
novembre de 2017 emesa per la direcció facultativa i la preceptiva conformitat del contractista, 
 
Considerant que segons informe de l’arquitecte tècnic , de data 10 de gener 2018, dona la 
conformitat a la part d’obres executades corresponent a la certificació núm. 4, que en la seva part 
essencial i necessària estableix el següent: 

 
Antecedents 

 

A 25 de maig de 2016, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet aprova el projecte DELS DOS PRIMERS 

COL·LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM, de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost de 

724.423,77€, redactat per  l’empresa TEC-CUATRO, SA.  

A 5 de juny de 2017, per unanimitat acord de Junta de Govern Local, s’aprova el Plec de Clàusules 

Administratives particulars per a la contractació mitjançant procediment obert amb mes d’un criteri de l’Actuació 

del Projecte DELS DOS PRIMERS COL·LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM, de Sant Vicenç 

de Castellet. 

Dins el període obert de presentació d’ofertes, es presenten 7 empreses, de les quals n’és la més avantatjosa 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL 

A data 11 de juliol es  signa l’acta de comprovació del replantejament i inici d’obra.  
 
A data 4 d’octubre de 2017 i registre d’entrada E2017009249 es presenta la primera certificació d’obra pels 
treballs realitzats, per un import de 70.031,86€ IVA INCLÒS. 
 
A data 10 de novembre de 2017 i registre d’entrada E2017010749 es presenta la segona certificació d’obra pels 
treballs realitzats, per un import de 100.875,59€ IVA INCLÒS. 
 
A data 4 de desembre de 2017 i registre d’entrada E2017011447 es presenta la tercera certificació d’obra pels 
treballs realitzats, per un import de 61.381,27€ IVA INCLÒS. 
 
A data 29 de desembre de 2017 i registre d’entrada E2017012225 es presenta la quarta certificació d’obra pels 
treballs realitzats, per un import de 203.549,56€ IVA INCLÒS. 
 
S’incorpora la certificació 4 resumida a continuació: 
 

• Import de l’execució material....................................................................  523.045,60 € 
• Baixa (42,13%) ....................................................................................   – 220.359,11 € 
• IMPORT DE CONTRACTE ACUMULAT                          302.686,49 € 
• Benefici industrial (6%) ........................................................................        18.161,19 € 
• Despeses generals (13%) ........................................................................    39.349,24 € 
• SUBTOTAL...........................................................................................      360.196,92€ 
• IMPORT CERTIFICACIÓ 1.....................................................................    - 57.877,57 € 
• IMPORT CERTIFICACIÓ 2.....................................................................    - 83.368,26 € 
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• IMPORT CERTIFICACIÓ 3 ...................................................................     - 50.728,32 € 
• IMPORT CERTIFICACIÓ ACTUAL.........................................................     -168.222,78 € 
• IVA (21%) ..............................................................................................     35.326,78 € 
• Total obra executada a l’origen segons adjudicació ...............................      203.549,56 € 

 
Val a dir que la certificació núm. 4 incorpora els següents preus contradictoris, justificats en l’acta annex de preus 
contradictoris: 
 
PC003, dins el títol 3.13, consistent en els equips hidromecànics, el qual consisteix en subministrament i 
col·locació de l’equip de bombeig a via Augusta, inclou dipòsit, bombes, caldereria, instal·lacions elèctriques i de 
control. Inclou obra civil, instal·lació, control de qualitat i posada en servei. 
 
PC004, dins el títol 3.23, consistent en els equips hidromecànics, el qual consisteix en subministrament i 
col·locació de l’equip de bombeig a Alfons XIII, inclou dipòsit, bombes, caldereria, instal·lacions elèctriques i de 
control. Inclou obra civil, instal·lació, control de qualitat i posada en servei. 
 
PC005, dins el títol 3.22, consistent en reixa per a sobreixidor amb un pas de 100mm, feta en acer inoxidable. 
Inclou muntants, materials, mà d’obra i elements auxiliars per a la serva col·locació de dimensions segons 
plànols. 
 
PC006, dins el títol 3.21, consistent en aportació de sorra de pedra calcària per a drens 
 
PC007, dins el títol 3.21, consistent en esbrossada del terreny de més de 2m amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió. 
 
PC008, dins el títol 3.15, consistent en el creuament de l’assud amb tub de polietilè, formigonat i grapat. 
 
PC009, dins el títol 3.21, consistent en la tala controlada directe d’arbre de 6 a 10mts d’alçària, arrencant la soca 
i aplec de la brossa generada. 
 
Resum de l’obra 
Certificació núm. 1 ................................................ 57.877,57€ + IVA ...............................70.031,86€ 
Certificació núm. 2 ................................................ 83.368,26€ + IVA ............................100.875,59 € 
Certificació núm. 3 ................................................ 50.728,32€ + IVA ...............................61.381,27€ 
Certificació núm. 4 i última ....................................  168.222,78€ + IVA ............................203.549,56€ 
Total obra                164.897,83€ + IVA ............................435.838,28€ 
 
Adjudicació contracte ........................................... 330.693,00€ + IVA ..........................  400.138,53€ 
 
L’obra ha suposat un increment del 8,92% respecte el preu primitiu del contracte. 
 
Considerant l’article 234.3, del  TRLCSP, que exposa que es poden introduir variacions sense necessitat de 

l’aprovació prèvia quan consisteixin en l’alteració en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes 

en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per 
cent del preu primitiu del contracte. 
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PROPOSTA 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa informar 

FAVORABLEMENT la QUARTA CERTIFICACIÓ de les obres DELS DOS PRIMERS COL·LECTORS DEL PLA 

DIRECTOR DE CLAVEGUERAM de Sant Vicenç de Castellet, amb un import de la quarta certificació de 

203.549,56€ IVA inclòs.(DOS-CENTS TRES MIL CINC CENTS QUARANTA NOU EUROS AMB CINQUANTA-

SIS CÈNTIMS).  

Atès que es tracta de la certificació final, es comprova el valor total resultant respecte el preu d’adjudicació del 

contracte. Aquest increment de valor representa un 8,91% respecte el preu d’adjudicació.        

Considerant  del que es desprèn de l’informe de l’arquitecte tècnic de data 10 de gener de 2018, 
desprès de l’emissió de la certificació núm. 4 i última, una vegada s’ha presentat la liquidació de 
l’obra, que suposa un increment 8,91% d’escreix del pressupost del projecte” i per tant en 
conseqüència entrarien dins els paràmetres  que estableixen els articles  107 i 234  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, que en cap cas supera el 10 per 100 del projecte primitiu i no representa una alteració 
substancial de l’objecte inicial. 

Considerant el que estableix l’article 57  de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el qual prescriu que l’administració actuant pot 
procedir a  l'acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una identitat substancial o 
una connexió íntima., per tant en conseqüència pot procedir a la tramitació de forma conjunta de 
l’acta de preus contradictoris, la  supressió de partides d’obra i aprovació de la segona certificació 
d’obra   

 
Considerant que l’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta certificació es la Junta de Govern 
Local  de conformitat amb el que estableix el Decret de l’Alcaldia–Presidència núm. 
2015LLDC000609, de data 16/06/2015,  en matèria de contractació  

 
1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la 
quantitat de 60.101,21 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, 
en tot cas els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les 
modificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preus, així com dels 
cànons, en el seu cas. 

 
Es per això que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- APROVAR l’acumulació d’expedients corresponents a les obres d’execució al PROJECTE 
EXECUTIU DELS DOS PRIMERS COL.LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE 
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SANT VICENÇ DE CASTELLET corresponents a l’acta de preus contradictoris, la certificació d’obra 
núm. 4 i la recepció final de l’actuació. 
 
SEGON.- APROVAR les actes de preus contradictoris  de conformitat amb les actes, emeses per la 
direcció facultativa i la conformitat del contractista i amb informe de l’Arquitecte tècnic de data 05 de 
desembre de 2017.  
 
TERCER.- APROVAR la certificació d'Obres núm. 4, a favor de l’adjudicatària, ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., corresponent al PROJECTE EXECUTIU DELS DOS PRIMERS 
COL.LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, 
per un import sense l’iva de  cent seixanta-vuit mil dos-cents vint-i-dos euros, amb setanta-vuit 
cèntims (168.222,78€) i  dos-cents tres mil cinc-cents quaranta-nou euros, amb cinquanta-sis  
cèntims  (203.549,56 €), segons informe tècnic de data 10 de gener de 2018. 
 
QUART.- ACCEPTAR I APROVAR l’acta de recepció de les obres, corresponent a l’actuació, 
PROJECTE EXECUTIU DELS DOS PRIMERS COL.LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE 
CLAVEGUERAM DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, d’acord amb els informes favorables de la 
direcció facultativa de l’obra i dels serveis tècnics , per un import total amb l’iva inclòs de 
435.838,28  € 
 
CINQUÈ.- DONAR CONFORMITAT a l’execució de les obres adjudicades per la Junta de Govern 
Local  de data 05 de juny de 2017, corresponent al PROJECTE EXECUTIU DELS DOS PRIMERS 
COL.LECTORS DEL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
i que aquestes s’han executat de conformitat amb allò que establert a la normativa reguladora del 
contracte, segons les actes de final d’obra de data 28 desembre  de 2017 i de recepció de les 
mateixes de data de 28 de desembre de 2017. 
 
SISÈ.- COMUNICAR les dades d’actuació, per mitjà del portal de tràmit de la Diputació de 
Barcelona, per tal de donar compliment corresponent a l’ajut econòmic amb l’àmbit de l’actuació 
núm. 15/X213138 Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
  
SETÈ.- Donar trasllat dels precedents acords, de forma reglamentaria,  al Departament d'Hisenda 
d'aquest Ajuntament i a la gerència de l'Empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.” 

 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
9. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
 
Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
De data 
05/01/2018 

 
2018LLDC000010 

 

De data 
10/01/2018 

 
2018LLDC000027 
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I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:30 hores, la Presidència aixeca la reunió de 
tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyora Alcaldessa accidental, juntament 
amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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