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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2018  
 
A les 20:00 hores del dia 5 de febrer de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió  de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lma. senyora 
Alcaldessa accidental: 
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, Alcaldessa accidental, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de 
Recursos Humans, Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica i 
portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Silvia Vila i  López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió els 
Regidors: 
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de 
Turisme i Comerç. 
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana. 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports. 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i 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 Junta de Govern Local de 29 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 
 
APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2017 A L'ASSOCIACIÓ DE 
POLÍGONS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER UN IMPORT DE 2.000 € 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que el passat 16 de octubre de 2017 s’aprovà definitivament la concessió d’una 
subvenció nominativa a l’Associació de Polígons de Sant Vicenç de 2.000 €, corresponent a 
l’exercici 2016 
 
Considerant que en data 1 de desembre de 2017 es presenta al Registre general de 
l’Ajuntament, un escrit, signat pel Sr. ---., com a representant de l’Associació de Polígons de 
Sant Vicenç de Castellet, amb CIF G66780123, domiciliada al c/ Montserrat, d’aquest 
municipi, sol·licitant la subvenció inclosa en el pressupost municipal per a l’any 2017. 
 
Considerant que l’Associació de Polígons de Sant Vicenç de Castellet, dinamitza l’activitat 
econòmica dels polígons, impulsa accions de col·laboració amb l’Ajuntament, afavoreix el 
coneixement i l’intercanvi d’experiències entre les pròpies empreses i treballa per atreure 
noves inversions 

 
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 virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 609, de 16 de 
juny de 2016. 
 
Per tot això que,  

 
S’ACORDA 

 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per l’Associació de Polígons de Sant 
Vicenç de Castellet referent a la subvenció nominativa atorgada per part d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici 2017  
 
SEGON.- 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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PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
3.2. Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS ATORGADES ALS PROFESSIONALS AUTÒNOMS DE 
NOVA CONSTITUCIÓ, QUE ESTIGUIN DONATS D'ALTA EN EL SERVEI D'OCUPACIÓ 
MUNICIPAL- PROJECTE SOM-HI! PAGAMENT DEL 25% RESTANT DE LA SUBVENCIÓ A 
FAVOR DE --- 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 6 d’Abril de 2016 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 íntegrament en el BOPB 
de data 15 d’Abril de 2016. 
 
En el desenvolupament de les mateixes, per acord de la Junta de Govern Local celebrada 
en data 26 d’octubre de 2016, i com a resultes del dictamen de la Comissió d’avaluació de 
l’expedient, es va aprovar la concessió de subvencions 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 dejuliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
local. 
 
Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç de 
Castellet, publicades al BOPB de data 6 de maig de 2009. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtud de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 609, de 16 de 
juny de 2016, 
 
Per tot això que,  
 
  S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per la Sra. -- com referent a la subvenció 
atorgada per part d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2016, com subvencions als 
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professionals autònoms de nova constitució, que estiguin donats d’alta en el Servei 
D’Ocupació Municipal – Projecte SOM-HI! 2016. 
 
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/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. 
 

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 íntegrament 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, 
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Per tot això que,  
  S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per la Sra. ---.  com referent a la subvenció 
atorgada per part d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 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 
 
 
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 LES BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA RUA I EN EL CONCURS 
DE CARNESTOLTES 2018 DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que el proper dia 10 de febrer se celebra a la nostra localitat la FESTA DE 
CARNESTOLTES, per la qual cosa es porta a terme una rua pels carrers del municipi, en la 
qual hi participen diverses comparses i carrosses. 
 
Considerant que per tal de que la rua sigui més lluïda, des d’aquest ajuntament es creu 
adient, que les comparses i carrosses participants, puguin concursar. 
 
Considerant que per tal de portar a terme el concurs, cal que es puguin regir per unes bases 
on es contempli el desenvolupament del mateix. 
 
Considerant que des del Departament de Cultura s’ha elaborat les bases que hauran de 
regir el concurs de Carnestoltes i que s’adjunten a l’expedient. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 
 
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. 
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Per tot això que, 
S’ACORDA 

 
PRIMER:  ORGANITZAR un concurs de comparses i carrosses amb motiu del Carnestoltes 
2018.   
 
SEGON:  APROVAR les BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA RUA I EN EL 
CONCURS DE CARNESTOLTES DE 10 DE FEBRER DE 2018 A SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 
 
TERCER: APROVAR concedir els premis que consten a les bases del concurs que són els 
següents: 
 

GRUP/COMPARSA: 1r. Premi 300 euros  
CARROSSA: 1r. Premi  500 euros.  
ORIGINALITAT:  Premi  100 € 

 
QUART: EXPOSAR les esmentades bases al públic, als taulons d’edictes d’aquest 
ajuntament i fer-ne difusió per als possibles interessats.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
5. - REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SALUT 
 
“5.1. Assumpte  
 
APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIO NOMINAL A L'AGRUPACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL PROTECTORS DEL BOSC PER L'ANY 2017 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2017010244, de data 27 
d’octubre del 2017, presentada per l’ADF PROTECCIÓ DEL BOSC de Sant Vicenç de 
Castellet, en el qual demana la subvenció nominal per a l’any 2017 per tal de poder fer front 
a les despeses que té aquesta entitat i que consta en el pressupost d’enguany de 
l’Ajuntament. 

Considerant la concessió de subvenció nominal a l’ADF Protectors del Bosc, per import de 
1.000 euros, aprovada en la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el 
proppassat dia 27 de desembre de 2017. 

Considerant les factures justificatives presentades per ADF Protectors del Bosc fetes 
efectives durant l’any 2017. 
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Considerant l’informe favorable, emès per la tècnica de medi ambient, de data 23 de gener 
de 2018, que copiat textualment diu: 

“ 
INFORME 

 
que emet Verònica Huguet i Puig, tècnica de medi ambient, en referència la justificació de la 

subvenció nominativa concedida a l’entitat AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF) 

PROTECTORS DEL BOSC, mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 27 de 

desembre del 2017, per al desenvolupament de les activitats de prevenció i lluita contra els 

incendis forestals. 

 

Informo, 
L’entitat aporta factures originals justificatives de la despesa efectuada, en el 

desenvolupament de la seva activitat, i concretament la relació de factures que es detalla: 

 
Data factura Núm factura Proveidor Concepte Import 

15/01/2017 36/FA M B S Gasoil  106,97 

31/01/2017 87/FA M B S Gasoil  137,4 

31/03/2017 439/FA M B S Gasoil  62,75 

15/04/2017 574/FA M B S Gasoil  115,61 

15/05/2017 747/FA M B S Gasoil  122,86 

31/05/2017 796/FA M B S Gasoil  50,01 

15/06/2017 930/FA M B S Gasoil  168,79 

30/06/2017 977/FA M B S Gasoil  53,53 

20/07/2017 B--------- Botiquin Sans, SLU Material sanitari 120,11 

15/10/2017 1634/FA M B S Gasoil  92,01 

30/09/2017 1507/FA M B S Gasoil  64,44 

     
TOTAL    1094,48 

Proposo, 
Informar FAVORABLEMENT la justificació de la despesa de la subvenció liquidada de 

1.000,00€, concedida mitjançant ACORD DE Junta de Govern Local, de data 27 de 

desembre del 2017.” 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant que l’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PROTECTORS DEL BOSC té 
com a activitat i objectiu principal la prevenció i extinció d’incendis forestals, específicament 



 

    
 

Expedient : JGL2018000006  
 

 

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

8 
 

als municipis del seu àmbit territorial, que Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Marganell i Sant 
Vicenç de Castellet. 

Considerant que, com a Agrupació de Defensa Forestal, realitzen actuacions de vigilància i 
prevenció, i en cas d’incendis forestals actuen com a grup d’intervenció, podent arribar al 
focus de l’incendi amb molta rapidesa degut a la seva proximitat al territori del municipi.  

Considerant la seva vinculació al municipi de Sant Vicenç de Castellet i la tasca realitzada 
per a la protecció i lluita envers els incendis forestals, així com la participació activa en 
diverses activitats i esdeveniments a Sant Vicenç de Castellet, com a grup d’intervenció dins 
el Pla de Protecció Civil Municipal i Plans d’Autoprotecció específics, de diverses activitats 
com ara el Correfoc, així com també la participació i col·laboració com a preventiu en 
diversos actes organitzats per l’Ajuntament o bé per entitats del municipi, com són l’Aplec de 
Castellet, la revetlla de Sant Joan i la marxa del Centre Excursionista.  

Considerant que el Ple Municipal de data 29 de març de 2017, va aprovat inicialment el 
Pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a l'exercici econòmic 
2017, publicat al B.O.P de data 5 d’abril del 2017 en el qual hi consta una subvenció nominal 
amb aplicació pressupostària número 17 170 489060 a favor de l’Agrupació de Defensa 
Forestal. 

Considerant el Decret d’Alcaldia-Presidència, núm. 605, de 15 de juny de 2015 de delegació 
de facultats genèriques i específiques als regidors. 
 
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 que,  
 

S’ACORDA 

PRIMER.- APROVAR la justificació de la subvenció nominal a l’ADF PROTECTORS DEL 
BOSC, per l’import de 1.000,00€ (MIL EUROS), d’acord amb el que consta al pressupost 
municipal 2017, aprovat pel Ple Municipal de data 29 de març de 2017, per al 
desenvolupament de les activitats exposades en la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’ADF PROTECTORS DEL BOSC. 

TERCER.- NOTIFICAR el present decret de forma reglamentària, segons el que estableixen 
els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques  
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
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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 2017, PORTATS A TERME PEL CLUB ESQUAIX ATLÈTIC 
CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017, adoptà per unanimitat la 
concessió al Club Esquaix Atlètic Castellet per a l’exercici 2017 una subvenció nominal de 
2.895,63€ 
 
Considerant que el Club Esquaix Atlètic Castellet, va percebre el 100% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.895,63€ 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 la subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la justificació 
subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció, memòria detallada de l’activitat 
realitzada, Estat de Comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures que justifiquen més del 100% de la subvenció 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant 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 Esquaix Atlètic Castellet referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció nominal concedida per part d’aquest 
ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per al seu coneixement. 
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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 
 
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 REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
8.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte  
 
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER A LA REFORMA DE COBERTA EN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER 
LLOBREGAT, D’AQUESTA LOCALITAT, (EXP. 14/2017). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant  la sol·licitud presentada pel SR. ---, actuant en nom propi, amb registre 
d’entrada E2017----, de data 26 de setembre de 2017, relativa a la llicència urbanística per a 
la reforma de coberta en habitatge unifamiliar, entre mitgeres, amb emplaçament al carrer 
Pedraforca, d’aquesta localitat. 
 
Considerant que en data 11 de gener de 2017, l’Arquitecte Municipal, emet el corresponent 
informe favorable, que textualment diu: 

 
“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística de Reforma de Coberta en Habitatge Unifamiliar E/M, 

situat al c/ Llobregat, de Sant Vicenç de Castellet. 

Expedient: 14/2017 

Informe: 4-2017-LIP 

Sol·licitant: --- 
Data registre entrada: 26/09/2017  

Registre d’entrada:  E2017------ 

Emplaçament: C/ Llobregat 
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Lluís Iglesias Pera, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d’acord amb el 
que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, emeto l’informe següent:  
 

I. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

2 Còpies del Projecte Tècnic amb PEM  
 Còpia del Projecte Tècnic en format digital 
1 Assumeix direcció arquitecte i aparellador 
1 Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut  
1 Full d’estadística 
 Registre de la propietat 
 Escriptures públiques de la finca 

 

II. NORMATIVA APLICABLE 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
• Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sol i 
rehabilitació urbana. 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
• Pla director urbanístic del Pla de Bages, aprovat el 10 d’octubre de 2006 
• Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat el 16 de setembre de 2008 
• Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996, amb Text Refós aprovat el 27 de 
Juliol de 2005.  
• Altres: PTCT/planejament derivat: ACA (agència catalana de l’aigua) 
• Normes d'aplicació supletòria: només s'apliquen en defecte de lleis autonòmiques o quan 
aquestes continguin llacunes en el seu contingut.  
• Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre règim del sòl 
i ordenació urbana, en el que no s'oposi a la normes d'aplicació directa.  
• Reglament de Planejament Urbanístic de 23 de juny de 1978.  
• Reglament de Gestió Urbanística de 25 d'agost de 1978.  
• Reglament de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1978 

 

III. RÈGIM DEL SÒL 
Planejament aprovat: Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet,  aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996 
Classificació del sòl : Sòl urbà 
Zona/sector d’edificació: Zona d’edificació en alineació a vial, Clau 1 
Condicions d’ús: habitatge unifamiliar,... 
 

IV. CONDICIONS DEL SOLAR 
Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis públics (aigua, 
electricitat, sanejament...). 
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V. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES 

Planejament Existent Projecte Compliment
Ordenació Clau 1
Front mínim façana 7 6,7 (anterior) - si
Alçada reguladora màx. 10 5,5 5,9 si
Fondària edificable 12 12 12 si
Pendent coberta 30 25 30 si
Nombre plantes PB+2 PB+1 PB+1 si
Usos Habitatge unif. Habitatge unif. Habitatge unif. si              

VI. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 
Projecte Bàsic amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tenir un PEM < 280.000 €.             
Projecte no visat. 
Assumeix d’arquitecte autor del projecte i director: Monica Pozo Lluch 
Estudi de gestió de residus 
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:    13.570,00 € 
Pressupost d’execució material, segons Ordenança Fiscal 2017:            6.256,66 € 
Superfície coberta:         76,71 m2  
 

VII. ANTECEDENTS DE FET 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 14/2017 de 26/09/2017, del Sr. T O M, on sol·licita 
llicencia urbanística per REHABILITACIÓ DE FAÇANA I COBERTA a local situat al C/ Llobregat de 
Sant Vicenç de Castellet. 
 
- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà. 
 
- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà en una zona 
de clau 1 zona d’edificació d’alineació en vial segons plànol normatiu 13. 
 
- Vist que amb registre d’entrada número E2018000252,  en data 11 de gener de 2018, s’ha presentat 
en aquest Ajuntament la documentació del projecte visada pel Col.legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya. 
 
 
IV.       INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la documentació 
aportada, per a realitzar l’obra de REHABILITACIÓ DE COBERTA I FAÇANA D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR E/M a l’edifici situat al C/ Llobregat de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost 
segons ordenances fiscals de 13.570 € i considerant els fets detallats anteriorment, les obres 
s’ajusten a les determinacions fixades en la normativa vigent, per la qual cosa es pot informar 
favorablement condicionat a:  

 
- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència municipal, s’haurà 
de presentar una fiança de d’acord amb el  decret 161/2001 de gestió de residus, de 150.00 
€,  en segons l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte bàsic presentat en 
aquest Ajuntament. 
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- També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació de via pública, indicant 
m2 i temps d’ocupació, si cal. 
 
- Presentar en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del 
gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.” 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant que l’apartat primer de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres i 
serveis dels ens locals, estableix que resten subjectes a llicència urbanística prèvia els actes 
d’edificació i ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya 
 
Considerant que l’apartat segon de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, estableix que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i 
al planejament. 
 
Considerant que l’article 187 del text refós de la Llei d’Urbanisme,  estableix que els actes de 
transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament 
d’obres,  resten subjectes a llicència urbanística prèvia. En aquest mateix sentit, roman 
regulat en l’article 234 i 235 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme 
 
Considerant que la tramitació del procediment d’atorgament de la llicència es regula per 
l’article 79 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 

 
Considerant  l’informe emès per Secretaria en data 17 de gener de 2018, respecte a la 
normativa aplicable en el susdit procediment. 
 
Considerant el que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
estableix que les llicències d’obres s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sens 
perjudici a tercers. 
 
Considerant que l’apartat 4 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010,  pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme,  estableix que les llicències s’atorguen sens perjudici de la 
resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de Règim Local o 
Sectorial. 
 
Considerant que l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, estableix que correspon a l’alcalde l’atorgament de 
les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de 
Govern Local. 
 
Considerant  les Ordenances Fiscals, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 
19 d’octubre de 2017, per a l’exercici 2018, concretament l’ordenança fiscal número 7 que 
estableix la taxa per llicències urbanístiques, i l’ordenança fiscal número 5 que fixa l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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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 l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2015LLDC000609, de 16 de juny i concretament en l’apartat següent: 
 

 
“EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
 
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, llicències  
parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme.” 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa més 
amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics. 
 
És per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 
PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. --- PER A LA REFORMA DE 
COBERTA EN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB EMPLAÇAMENT AL 
CARRER LLOBREGAT, d’aquesta localitat, corresponent a l’expedient d’obra major núm. 
14/2017, sense perjudici  de tercers i salvat el dret a la propietat, i sens perjudici de la resta 
d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació local o sectorial, d’acord 
amb el que estipula la normativa assenyalada en la part expositiva dels presents acords, 
ultra restar condicionada a l’acompliment de les condicions generals d’atorgament de 
llicència urbanística municipal, fixades per acord de Ple de data 2 de Febrer de 2000. 
 
 
SEGON: APROVAR LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, en aplicació de les Ordenances 
Fiscals en vigor, ordenances fiscals número 5 (impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres) i número 7 ( taxa per llicències urbanístiques) 
 

 Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons 
l'article.7è de l'ordenança 
Fiscal núm. 5 de l'impost 
sobre construccions, 
instal·lacions i obres, 
considerant com a base 
imposable d’aquest impost 
està constituïda pel cost real i 
efectiu de la construcció, la 
instal.lació o obra  

TOTALS 

Taxa per obres 
majors 2,00% 13.570,00€ 271,40 €   
Impost de 
construccions 4,00% 13.570,00€ 542,80 €   
Placa      15,00 €  
TOTAL     829,20 €   
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TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
de data 11 de gener de 2018,que són: 
 

- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència 
municipal, s’haurà de presentar una fiança de d’acord amb el  decret 161/2001 de 
gestió de residus, de 150.00 €,  en segons l’estudi de gestió de residus especificat 
segons el projecte bàsic presentat en aquest Ajuntament. 
 
- També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació de via 
pública, indicant m2 i temps d’ocupació, si cal. 
 
- Presentar en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un 
certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.” 
 

QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableixen els articles 40, 41, 42 I 
43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.”  
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDESSA ACCIDENTAL,-PRESIDENTA, Sra. MARIA 
CARME JIMENEZ I FERNANDEZ. 
 
8.2. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECIFIQUES DE SUBVENCIONS ESPORTIVES, 
CULTURALS, EDUCATIVES I SOCIALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que l’objecte de les subvencions és la disposició gratuïta de fons públic que els 
ens locals atorguen a persones o entitats per fomentar activitats d’utilitat o interès social per 
promoure la consecució d’un fi públic. 
 
Considerant que en el pressupost municipal anual, es contemplen partides per a 
l’atorgament de subvencions esportives, culturals, educatives i socials. 
 
Considerant que en data 4 de març de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar, per 
unanimitat dels assistents, l’Ordenança General de Subvencions, document que ha de ser 
l’instrument jurídic que adapti els processos d’atorgament de subvencions. 
 
Considerant que en data 26 de març de 2014 es va modificar la susdita ordenança. 
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Considerant que des de la Regidora d’Esports s’han elaborat les bases del programa de 
subvencions per a activitats esportives, que descriu els programes i conceptes 
subvencionables, els beneficiaris, la documentació, els criteris de valoració, la composició de 
la comissió qualificadora i altres qüestions relacionades amb l’esmentat programa. 
 
Considerant que des de la Regidora de Cultura s’han elaborat les bases del programa de 
subvencions per a activitats culturals, que descriu els programes i conceptes 
subvencionables, els beneficiaris, la documentació, els criteris de valoració, la composició de 
la comissió qualificadora i altres qüestions relacionades amb l’esmentat programa. 
 
Considerant que des de la Regidora d’Ensenyament s’han elaborat les bases del programa 
de subvencions per a activitats educatives, que descriu els programes i conceptes 
subvencionables, els beneficiaris, la documentació, els criteris de valoració, la composició de 
la comissió qualificadora i altres qüestions relacionades amb l’esmentat programa. 
Considerant que des de la Regidora de Benestar Social s’han elaborat les bases del 
programa de subvencions per a activitats d’acció social, que descriu els programes i 
conceptes subvencionables, els beneficiaris, la documentació, els criteris de valoració, la 
composició de la comissió qualificadora i altres qüestions relacionades amb l’esmentat 
programa. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 
 
Considerant que les bases compleixen amb els principis generals de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació, i s’adeqüen al marc legal. 

 
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 les bases específiques per al programa de subvencions per a activitats 
i esdeveniments esportius, la transcripció de les quals diu: 
 
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
1. Objecte de les bases: l’objecte de les bases és establir els criteris per a la concessió de 

subvencions, dins del límit establert en el pressupost municipal, per a activitats 
esportives federades i esdeveniments esportius que es portin a terme a Sant Vicenç de 
Castellet per clubs esportius i associacions esportives sense ànim de lucre.  

 
El marc normatiu que regulen aquestes bases és la Llei 38/2003 general de subvencions de 
17 de novembre, el Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
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Llei 38/2003, l’ordenança reguladora i les Bases generals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, documents aprovats pel Ple de la corporació en data 4 de març de 2009. 
 
2. Programes subvencionables: a efectes d’aquestes bases s’entenen per activitats i 

esdeveniments esportius qualsevol acció que promou la pràctica de l’activitat física i 
esportiva al llarg de la temporada, desenvolupada entre l’1 de gener i el 31 de desembre, 
dins els àmbits de l’esport de competició, educatiu, de lleure i de salut. 
 

3. Beneficiaris: poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les 
associacions i entitats esportives sense ànim de lucre, les associacions de pares i mares 
d’alumnes dels centres educatius, que estiguin domiciliades en el municipi, legalment 
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 

 
Podran ser excloses d’aquesta convocatòria les entitats que no tinguin un comportament 
esportiu, tant a dins com a fora del terreny de joc, tant per part dels seus esportistes com per 
part dels seus directius. 
 
4. Documentació a adjuntar: a les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

 
a. Certificat d’acord de sol·licitud de subvenció. 
b. Projecte de l’entitat i les corresponents fitxes. 
c. Fotocòpia del NIF de l’entitat. 
d. Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud. 
e. Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions o ens públics 

per al desenvolupament de l’activitat o projecte. 
 
5. Sol·licituds per a activitats organitzades en xarxa per diferents entitats. Si 

l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció és organitzada conjuntament per diverses 
entitats, s’ha de presentar una única sol·licitud. No obstant això, l’entitat que la lliuri ha 
d’adjuntar certificacions, signades pel secretari i amb el vistiplau del president, dels 
acords dels òrgans competents de la resta d’organitzadors que la facultin per presentar 
la petició en nom de tots i per percebre la subvenció en el cas que sigui concedida. 
 

6. Crèdit pressupostari: la convocatòria determinarà el crèdit pressupostari que es 
destinarà a aquest programa de subvencions. L’import de la subvenció junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques, no 
podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 

 
7. Criteris de valoració: les subvencions seran valorades amb l’aplicació dels següents 

criteris: 
 

Criteris de valoració socials 
a) Activitats que incorporen o estan adreçades de manera específica/destacada a 

col·lectius de dones, infants, persones nouvingudes o gent gran                                             
7,5 punts 

Entitats que ofereixen una activitat per a un col·lectiu específic se li ha puntuat 
 amb                                                                                                                            7,5 punts  
i si ofereixen activitats obertes a tothom en general no se li puntuarà. 
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b) Activitats obertes a tothom (participació no restringida)                                  7,5 punts 
 

- Entitats que fan totes les activitats obertes a la població en general es puntuarà amb                                                                                                         
7,5 punts 

- Entitats que fan algunes activitats obertes i algunes de tancades es puntuarà amb                                                                                                       
3’75 punts 

- Entitats que fan activitats només pels seus esportistes i/o socis es puntuarà amb                                                                                                            
0 punts 

 
c) Activitats que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables entre población5,0 punts 

 
En aquest criteri es puntuarà amb 5 punts a totes les entitats que facin activitats 
esportives, atès que en principi, totes fomenten l’adquisició d’hàbits saludables. 
d) Activitats que afavoreixin la promoció i l’atractivitat del municipi                    5,0 punts 

 
- Entitats que fan activitats que tenen una repercussió en el municipi se’ls ha puntuarà 

amb                                                                                                                    5 punts. 
- Les entitats que no fan cap competició i per tant la seva activitat no transcendeix  

se’ls puntuarà amb                                                                                             0 punts.
   

Activitats esportives extraordinàries 
 
Per activitats esportives extraordinàries s’entén totes aquelles activitats que es 
desenvolupen de forma puntual en un període concret de temps, ja sigui de competició 
oficial i/o de caire popular. 
Participació en l’activitat                                                                                            de 0 a 25 
punts 
 

- Quan la participació prevista sigui de menys de 25 persones es puntuarà amb 0 
punts; si la participació prevista és de 26 a 50 persones es puntuarà amb 5 punts; si 
la participació prevista és de 51 a 150 persones es puntuarà amb 10 punts; de 151 a 
200 amb 15 punts i més de 200 persones 25 punts. Si les activitats previstes formen 
part d’altres activitats de l’Ajuntament (Fira del Vapor, Setmana de l’Esport) no s’ha 
tingut en compte atès que ja es valora en un altre criteri. 

 
Pressupost de l’esdeveniment                                                       de 0 a 25 punts 

- Quan el pressupost de l’esdeveniment és inferior a 500,00€ no es puntuarà; entre 
500,00 i 1.500,00€ es puntuarà amb 10 punts; de 1.500,00 a 2.500,00€ 15 punts; de 
2.500,00 a 3.000,00 20 punts i més de 3.500,00€ amb 25 punts. 

 
Cofinançament de l’activitat                                                                        de 0 a 20 punts 

- Cofinançament de l’activitat: si no hi ha cofinançament (pagament inscripció, 
publicitat, etc.) es puntuarà amb 0 punts; si el cofinançament és de menys del 40% 
10 punts i si és de més del 60% 20 punts. 
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Activitats de promoció esportiva 
 
Per activitats de promoció esportiva s’entén totes aquelles activitats d’entrenament i  
competició d’esports federats que participen en lligues regulars de federacions esportives 
catalanes i/o de consells esportius. 
a) Esports d’equip 
*Nombre d’equips masculins de base¹:              17 punts x equip 
*Nombre d’equips femenins de base¹:              25 punts x equip 
*Nombre d’equips mixtes de base¹:                        20 punts x equip 
 
* Només es tindran en compte en esports d’equip. 
¹ Es considerarà base fins a categoria juvenil. 
 
b) Esports individuals 
Esportistes:   Esportistes de 6 a 16 anys                  2’5 punts x esportista 
          Esportistes de 17 a 59 anys                0’50 punts x esportista 
          Esportistes fèmines de 17 a 59 anys                     1 punt x esportista 
          Esportistes de més de 60 anys           1 punt x esportista 
*La puntuació màxima en esports individuals que es podrà assolir serà de 125 punts. 
 
Entrenadors dels equips de base:  

          Amb titulació universitària relacionada amb l’AF i l’Esport            15 punts 
          Tècnic superior en Activitat Física i Esportiva                        10 punts 

           Tècnic Superior de la modalitat esportiva                8 punts 
           Tècnic en la modalitat esportiva                 6 punts 
           Sense titulació esportiva                            0 punts 
*En el cas d’esports d’equip només es valorarà l’entrenador amb major titulació. 
 
Cofinançament de l’activitat                                                                         de 0 a 20 punts 
 

- En aquest criteri es tindrà en compte si hi ha cofinançament a través de quotes, 
loteries, patrocinis i també el pressupost de l’entitat. En funció d’aquest criteris es 
puntuarà amb 20 punts les entitats que tenen cofinançament i un pressupost superior 
als 30.000,00€, amb 10 punts a les entitats amb un pressupost entre els 5.000,00 i 
els 30.000,00€ i els inferiors a 5.000,00€ amb 0 punts 

 
Col·laboració en les activitats de l’Ajuntament                                              de 0 a 15 punts 
 

- Entitats que participen a la Fira del Vapor, Setmana de l’Esport, Setmana de l’Esport 
Escolar i en altres actes de l’Ajuntament (ofrena 11 de setembre, carnestoltes, clean 
up day,etc) amb                                                                                              15 punts 

- Entitats que només participen a dues d’aquestes activitats la Fira del Vapor, la 
Setmana de l’Esport o Setmana de l’Esport Escolar amb                                                                                                       
10 punts 
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- Entitats que participen a la Fira del Vapor o a la Setmana de l’Esport o Setmana de 
l’Esport Escolar amb                                                                                        5 punts 

- Entitats que no participen amb                                                                         0 punts 
 
Col·laboració amb les activitats d’altres entitats                                         de 0 a   5 punts 
 

En aquest criteri s’ha valorat amb 5 punts a l’entitat que col·labora amb altres entitats 
en la celebració d’esdeveniments i amb 0 punts a aquella entitat que no col·labora. 

Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, democràtica i 
planificada per assolir els seus objectius                                                         de 0 a 15 punts 
 

En aquest criteri es valorarà amb 15 punts a les entitats que fan assemblees de socis 
i que tenen un document de planificació estratègica de l’entitat, amb 10 punts a les 
entitats que fan assemblees de socis i amb 0 punts a aquelles entitats que no fan 
assemblees de socis i que no disposen de cap document. Cal acreditar la realització 
de l’assemblea de socis i el document de planificació estratègica. 
 

8. Conceptes subvencionables: es podran acreditar les despeses corresponents a les 
necessitats derivades del desenvolupament del programa, mitjançant comprovants de: 

- Taxes abonades a federacions esportives o consells esportius per participar en les 
seves activitats. 

- Material esportiu fungible i/o inventariable destinat a la pràctica de la modalitat 
esportiva de l’entitat sol·licitant. 

- Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil. 
- Lloguers d’instal·lacions esportives destinades a aquestes activitats o adequació 

d’espais per a poder dur a terme l’activitat. 
- Despeses de transport col·lectiu destinades a aquestes activitats.   
- Edició de llibrets informatius i/o cartells de publicitat de l’activitat objecte de 

subvenció. 
- Despeses de competicions que es celebrin fora de Catalunya. En aquest cas han de 

ser despeses d’inscripció en la competició, d’allotjament i trasllats d’anada i/o tornada 
(sempre amb bitllets de transport públic). 

- Material sanitari. 
 
No seran subvencionables despeses de desplaçament individual, dietes, tabac, 
begudes,(banquets i aperitius sempre i quan no siguin populars i oberts al públic 
general), multes i sancions, material esportiu d’ús personal. 
 

9. Composició de la comissió qualificadora: la comissió qualificadora estarà formada per:  
- L’Alcalde o persona en qui delegui 
- El Regidor d’Esports o persona en qui delegui 
- L’Interventor accidental, municipal o funcionari en qui delegui 
- El Secretari accidental, o funcionari en qui delegui 
- L’Administratiu de Serveis Personals 
- Cap d’Àrea de Recursos Humans i Organització o persona en qui 
delegui 
- Coordinadora activitats esportives 

 



 

    
 

Expedient : JGL2018000006  
 

 

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

21 
 

La comissió qualificadora elevarà la proposta de programes subvencionables a l’òrgan 
competent de l’ajuntament perquè procedeixi a emetre la resolució d’aquesta subvenció, que 
s’ha de resoldre en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds, tenint en compte que la manca de resolució dins del termini 
establert tindrà caràcter de desestimació. 
 
10. Forma de pagament: el pagament de la subvenció s’efectuarà de la següent manera: 
 
- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per l’import íntegre de 
la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta del 75% de 
l’import de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta del 50% de 
l’import de la subvenció. 
 
11. Justificació: les entitats beneficiàries han de presentar la documentació següent abans 
del 31 de gener de l’any següent al de la concessió de la subvenció: 
 

- Memòria detallada de les activitats desenvolupades  entre l´1 de gener i el 31 de 
desembre. 

- Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb factures que justifiquin el 100% del 
cost de l’activitat. 
 

La justificació s’ajustarà a la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i 
al Reglament 887/2006 que la desplega. 

 
Requisits de les factures: Ser originals o fotocòpies compulsades. L’original es segellarà per 
l’administració perquè no pugui ser presentada per altre justificació. Ser de data de l’any en 
que s’atorgui la subvenció. Anar a nom del beneficiari i reunir requisits tècnics oficials (NIF, 
núm. factura...). Concepte referit a l’activitat subvencionada. Rebuts o segell que certifiqui el 
pagament de la despesa. (La falsificació de qualsevol dels requisits comportarà les sancions 
oportunes). 
Si l’entitat beneficiaria no pot justificar degudament la totalitat de l’import de la subvenció 
atorgada, l’ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de la subvenció en la mateixa proporció 
que hi hagi entre l’import que cal justificar i l’import justificat. 
 
12. Obligacions dels beneficiaris: els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran 
de: 

- Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció dins el termini 
establert. 

- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la 
seva aplicació. 

- Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i 
complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La 
subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha estat atorgada. 

- Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda. 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin 

necessaris per part d’aquest Ajuntament. 
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- Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet” juntament amb l’anagrama facilitat per 
l’ajuntament. 

- Comunicar a l’ajuntament, amb acreditació  documental a l’efecte, l’obtenció d’altres 
subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb 
anterioritat a la finalització del termini de justificació. 

 
13. Revocació dels ajuts 

L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases, com també la falta 
de justificació de les despeses o la falta de documentació acreditativa comportarà la 
revocació de la subvenció concedida i caldrà procedir a la seva devolució.” 
 

SEGON: APROVAR les bases específiques per al programa de subvencions per a activitats 
i esdeveniments culturals, la transcripció de les quals diu: 
 

BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS CULTURALS 

 
1. Objecte de les bases: l’objecte de les bases és establir els criteris per a la concessió de 
subvencions, dins el límit establert en el pressupost municipal, per a activitats culturals que 
es portin a terme a Sant Vicenç de Castellet per part d’entitats culturals de Sant Vicenç de 
Castellet.  
El marc normatiu que regulen aquestes bases és la Llei 38/2003 general de subvencions de 
17 de novembre, el Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, l’ordenança reguladora i les Bases generals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, documents aprovats pel Ple de la corporació en data 4 de març de 2009. 
 
2. Beneficiaris: poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les 
associacions i entitats culturals sense ànim de lucre, que estiguin domiciliades en el 
municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 
3. Activitats subvencionables: a efectes d’aquesta convocatòria s’entén per activitats 
culturals aquelles activitats que actuïn en els camps següents: 
 

- Organització d’activitats de difusió o de divulgació cultural. 
- Foment, amb caràcter no professional, d’alguna expressió artística: 

1. Teatre, música, pintura, cinema, etc. 
2. Foment i difusió d’expressions culturals tradicionals (cultura popular). 

- Activitats que fomentin el patrimoni cultural del municipi 
- Dinamització sociocultural. 

 
4. Documentació a adjuntar: a les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 

a. Certificat d’acord de sol·licitud de subvenció. 
b. Projecte de l’entitat. 
c. Fotocòpia del NIF de l’entitat. 
d. Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud. 
e. Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions o ens públics 

per al desenvolupament de l’activitat o projecte. 
 



 

    
 

Expedient : JGL2018000006  
 

 

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

23 
 

5. Sol·licituds per a activitats organitzades en xarxa per diferents entitats. Si l’activitat 
per a la qual se sol·licita la subvenció és organitzada conjuntament per diverses entitats, 
s’ha de presentar una única sol·licitud. No obstant això, l’entitat que la lliuri ha d’adjuntar 
certificacions, signades pel secretari i amb el vistiplau del president, dels acords dels òrgans 
competents de la resta d’organitzadors que la facultin per presentar la petició en nom de tots 
i per percebre la subvenció en el cas que sigui concedida. 
 
6. Crèdit pressupostari: la convocatòria determinarà el crèdit pressupostari que es 
destinarà a aquest programa de subvencions. L’import de la subvenció junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques, no 
podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 
 
7. Criteris de valoració. Les sol·licituds de subvencions seran valorades en aplicació dels 

següents criteris de valoració: 
 

Criteris de valoració socials 
Activitat cultural de caràcter tradicional                    5,5 punts 
Activitat realitzada en col·laboració amb altres entitats, institucions  empreses       5,5 punts 
Activitats que afavoreixin la promoció i l’atractivitat del municipi                 4,0 punts 
Activitats que incorporen o estan adreçades de manera especifica/destacada a col·lectius de 
dones, infants, persones nouvingudes o gent gran                                      3,5 punts 
Activitats obertes a tothom                     3,5 punts 
Activitats que suposin una promoció de l’ús social de la llengua catalana               3,0 punts 
 
En relació a l’activitat: 
Activitat de caràcter singular                     10 punts 
Activitat educativa i de formació en el lleure per a infants i Joves                 10 punts 
Activitat d’accés gratuït als usuaris o al públic                  10 punts 
Activitats cofinançades amb altres recursos (quotes, patrocinis.)                  5 punts 
Activitat innovadora que dóna resposta a noves demandes socials                 5 punts 
En relació a l’entitat 
Entitat que col·labora en les activitats de l’Ajuntament                10 punts 
Entitat que col·labora en les activitats organitzades per altres entitats                5 punts 
Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, democràtica i 
planificada per assolir els seus objectius.                  10 punts 
 
8. Conceptes subvencionables: es podran acreditar les despeses corresponents a les 
necessitats derivades del desenvolupament del programa, mitjançant comprovants de: 
 

a. Lloguers de béns immobles i béns mobles. 
b. Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 
c. Comunicacions: telèfon, correu i/o missatgeria. 
d. Material fungible d’oficina 
e. Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil. 
f. Despeses de transport col·lectiu destinades a aquestes activitats.   
g. Edició de llibrets informatius i/o cartells de publicitat de l’activitat objecte de 

subvenció. 
h. Material i/o productes i/o despeses necessaris per al desenvolupament del 

projecte. 
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No seran subvencionables despeses de desplaçament individual, dietes, tabac, 
begudes,(banquets i aperitius sempre i quan no siguin populars i oberts al públic general), 
multes i sancions. Tampoc seran subvencionables les despeses d’inversió (mobiliari, obres 
de millora, etc.) 
 
9. Composició de la comissió qualificadora: la comissió qualificadora estarà formada per:  

i. L’Alcalde o persona en qui delegui 
ii. La Regidora de Cultura i Ensenyament o persona en qui delegui 
iii. L’Interventor accidental, municipal o persona en qui delegui 
iv. El Secretari accidental o persona en qui delegui 
v. L’Administratiu de Serveis Personals 
vi. Cap d’Àrea de Recursos Humans i organització o persona en qui delegui 

 
La comissió qualificadora elevarà la proposta de programes subvencionables a l’òrgan 
competent de l’ajuntament perquè procedeixi a emetre la resolució d’aquesta subvenció, que 
s’ha de resoldre en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds, tenint en compte que la manca de resolució dins del termini 
establert tindrà caràcter de desestimació. 
 
10. Forma de pagament: el pagament de la subvenció s’efectuarà de la següent manera: 
- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per l’import integre 

de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta del 75% de 

l’import de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta del 50% de 

l’import de la subvenció. 
 
11. Justificació: les entitats beneficiàries han de presentar la documentació següent abans 
del 31 de gener de l’any següent al de la concessió de la subvenció: 
- Memòria detallada de les activitats desenvolupades  entre l´1 de gener i el 31 de 

desembre. 
- Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb factures que justifiquin el 100% del 

cost de l’activitat. 
 

 
La justificació s’ajustarà a la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i al 
Reglament 887/2006 que la desplega. 
Requisits de les factures: Ser originals o fotocòpies compulsades. L’original es segellarà per 
l’administració perquè no pugui ser presentada per altre justificació. Ser de data de l’any en 
que s’atorgui la subvenció. Anar a nom del beneficiari i reunir requisits tècnics oficials (NIF, 
núm. factura...). Concepte referit a l’activitat subvencionada. Rebuts o segell que certifiqui el 
pagament de la despesa. (La falsificació de qualsevol dels requisits comportarà les sancions 
oportunes). 
Si l’entitat beneficiaria no pot justificar degudament la totalitat de l’import de la subvenció 
atorgada, l’ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de la subvenció en la mateixa proporció 
que hi hagi entre l’import que cal justificar i l’import justificat. 
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12. Obligacions dels beneficiaris: els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran 
de: 

a. Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció dins el termini 
establert. (incloure memòria i si s’escau estat de comptes) 

b. Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a 
la seva aplicació. 

c. Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i 
complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La 
subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha estat atorgada. 

d. Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda. 
e. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es 

considerin necessaris per part d’aquest Ajuntament. 
f. Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Amb el suport de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet” juntament amb l’anagrama facilitat per 
l’ajuntament. 

g. Comunicar a l’ajuntament, amb acreditació  documental a l’efecte, l’obtenció 
d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, 
amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. 
 

13. Revocació dels ajuts 
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases, com també la falta 
de justificació de les despeses o la falta de documentació acreditativa comportarà la 
revocació de la subvenció concedida i caldrà procedir a la seva devolució. 
 

TERCER: APROVAR les bases específiques per al programa de subvencions per a 
activitats i esdeveniments educatius, la transcripció de les quals diu: 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS EDUCATIVES 
 
1. Objecte de les bases: és objecte de la bases establir els criteris per a la concessió de 
subvencions, dins del límit establert en el pressupost municipal, per a activitats educatives 
que es portin a terme a Sant Vicenç de Castellet per part d’entitats educatives de Sant 
Vicenç de Castellet. 
El marc normatiu que regulen aquestes bases és la Llei 38/2003 general de subvencions de 
17 de novembre, el Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, l’ordenança reguladora i les Bases generals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, documents aprovats pel Ple de la corporació en data 4 de març de 2009. 
 
2. Beneficiaris: poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les 
associacions i entitats sense ànim de lucre, que estiguin domiciliades en el municipi, 
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 
 
3. Activitats subvencionables. Podran ser subvencionades aquelles activitats que actuïn 
en els camps següents: 

a) Complementin l’activitat curricular dels centres. 
b) Activitats extraescolars de caire educatiu. 
c) Activitats en període de vacances. 



 

    
 

Expedient : JGL2018000006  
 

 

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

26 
 

4. Documentació a adjuntar: a les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent: 
 

a. Certificat d’acord de sol·licitud de subvenció. 
b. Projecte de l’entitat. 
c. Fotocòpia del NIF de l’entitat. 
d. Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud. 
e. Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions o ens públics 

per al desenvolupament de l’activitat o projecte. 
 

5. Sol·licituds per a activitats organitzades en xarxa per diferents entitats. Si l’activitat 
per a la qual se sol·licita la subvenció és organitzada conjuntament per diverses entitats, 
s’ha de presentar una única sol·licitud. No obstant això, l’entitat que la lliuri ha d’adjuntar 
certificacions, signades pel secretari i amb el vistiplau del president, dels acords dels òrgans 
competents de la resta d’organitzadors que la facultin per presentar la petició en nom de tots 
i per percebre la subvenció en el cas que sigui concedida. 
 
6. Crèdit pressupostari: la convocatòria determinarà el crèdit pressupostari que es 
destinarà a aquest programa de subvencions. L’import de la subvenció junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques, no 
podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 
 
7. Criteris de valoració. Les sol·licituds de subvencions seran valorades en aplicació dels 
següents criteris de valoració: 
 
Criteris de valoració socials 
Activitats que incorporen o estan adreçades de manera especifica als infants i les seves 
famílies per tal de fomentar la seva integració a la societat més enllà de l’escola i potenciar 
la seva interrelació                                           7,0 punts 
Activitats que afavoreixin la promoció i l’atractivitat del municipi                 5,5 punts 
Activitat realitzada en col·laboració amb altres entitats, institucions o empreses       
                                                                                                                             5,5 punts 
Activitats que fomentin la transmissió de valors de convivència i civisme             3,5 punts 
Activitats que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables entre la població              3,5 punts 
 
 
En relació a l’activitat 
 
Activitats amb objectius que s’adeqüen als plantejats per la Regidoria d’Educació    
                                                                                                                          10 punts 
Activitat organitzada amb d’altres entitats                               5 punts 
Activitat que fomenta la participació de la vida social dels infants les seves famílies                                                                                                                                                                                                       
10 punts 
Activitat que promou la relació entre pares i mares i infants              10 punts 
Activitats cofinançades amb altres recursos (quotes, patrocinis..)                5 punts 
Activitat innovadora que dóna resposta a noves demandes socials               5 punts 
 
En relació a l’entitat 
Entitat que col·labora en les activitats de l’Ajuntament               15 punts 
Entitat que col·labora en les activitats organitzades per altres entitats               5 punts 
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Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, democràtica i 
planificada per assolir els seus objectius                                     
10 punts 
 
8. Conceptes subvencionables: es podran acreditar les despeses corresponents a les 

necessitats derivades del desenvolupament del programa, mitjançant comprovants de: 
 

a. Lloguers de béns immobles i béns mobles. 
b. Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 
c. Comunicacions: telèfon, correu i/o missatgeria. 
d. Material fungible d’oficina. 
e. Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil. 
f. Despeses de transport col·lectiu destinades a aquestes activitats.  
g.  Edició de llibrets informatius i/o cartells de publicitat de l’activitat objecte de 

subvenció. 
h. Material i/o productes i/o despeses necessaris per al desenvolupament del 

projecte. 
 

No seran subvencionables despeses de desplaçament individual, dietes, tabac, 
begudes,(banquets i aperitius sempre i quan no siguin populars i oberts al públic 
general), multes i sancions. Tampoc seran subvencionables les despeses d’inversió 
(mobiliari, obres de millora, etc.) 

 
9. Composició de la comissió qualificadora: la comissió qualificadora estarà formada 
per:  

- L’Alcalde o persona en qui delegui 
- La Regidora de Cultura i Ensenyament o persona en qui delegui 
- L’Interventor accidental, municipal o persona en qui delegui 
- El Secretari accidental o persona en qui delegui 
- L’Administratiu de Serveis Personals 
- Cap d’Àrea de Recursos Humans i Organització o persona en qui 

delegui 
 

La comissió qualificadora elevarà la proposta de programes subvencionables a 
l’òrgan competent de l’ajuntament perquè procedeixi a emetre la resolució d’aquesta 
subvenció, que s’ha de resoldre en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds, tenint en compte que la manca 
de resolució dins del termini establert tindrà caràcter de desestimació. 

 
10. Forma de pagament: el pagament de la subvenció s’efectuarà de la següent manera: 

- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per l’import 
íntegre de la subvenció. 

- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta del 75% 
de l’import de la subvenció. 

- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció. 
 

11. Justificació: les entitats beneficiàries han de presentar la documentació següent abans 
del 31 de gener de l’any següent al de la concessió de la subvenció: 
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- Memòria detallada de les activitats desenvolupades  entre l´1 de gener i el 31 de 

desembre. 
- Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb factures que justifiquin el 100% del 

cost de l’activitat. 
 
La justificació s’ajustarà a la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 
Subvencions i al Reglament 887/2006 que la desplega. 
Requisits de les factures: Ser originals o fotocòpies compulsades. L’original es 
segellarà per l’administració perquè no pugui ser presentada per altre justificació. Ser 
de data de l’any en que s’atorgui la subvenció. Anar a nom del beneficiari i reunir 
requisits tècnics oficials (NIF, núm. factura...). Concepte referit a l’activitat 
subvencionada. Rebuts o segell que certifiqui el pagament de la despesa. (La 
falsificació de qualsevol dels requisits comportarà les sancions oportunes). 
Si l’entitat beneficiaria no pot justificar degudament la totalitat de l’import de la 
subvenció atorgada, l’ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de la subvenció en la 
mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal justificar i l’import justificat. 
 

12. Obligacions dels beneficiaris: els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran 
de: 
 

a. Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció dins el termini 
establert. (incloure memòria i si s’escau estat de comptes). 

b. Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per 
a la seva aplicació. 

c. Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la 
subvenció i complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la 
concessió. La subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha 
estat atorgada. 

d. Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda. 
e. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es 

considerin necessaris per part d’aquest Ajuntament. 
f. Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Amb el suport de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet” juntament amb l’anagrama facilitat 
per l’ajuntament. 

g. Comunicar a l’ajuntament, amb acreditació  documental a l’efecte, l’obtenció 
d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats 
subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. 

 
13. Revocació dels ajuts 

L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases, com també la falta 
de justificació de les despeses o la falta de documentació acreditativa comportarà la 
revocació de la subvenció concedida i caldrà procedir a la seva devolució. 

 
 
QUART: APROVAR les bases específiques per al programa de subvencions per a activitats 
d’acció social, la transcripció de les quals diu: 
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BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS D’ACCIÓ SOCIAL 
 

1. Objecte de la convocatòria: és objecte de la convocatòria la concessió de 
subvencions, dins del límit establert en el pressupost municipal, per a activitats d’acció 
social que es portin a terme a Sant Vicenç de Castellet per part d’entitats i col·lectius 
de Sant Vicenç de Castellet. 

 
El marc normatiu que regulen aquestes bases és la Llei 38/2003 general de 
subvencions de 17 de novembre, el Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, l’ordenança reguladora i les Bases 
generals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, documents aprovats pel Ple de 
la corporació en data 4 de març de 2009. 
 

2. Beneficiaris: poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria 
les associacions i entitats socials sense ànim de lucre, que estiguin domiciliades en el 
municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 

 
3. Activitats subvencionables: a efectes d’aquesta convocatòria s’entén per activitats 

d’acció social qualsevol acció que promou l’atenció de persones que estiguin en risc 
d’exclusió social, que promou l’atenció a persones amb discapacitat, que promou la 
presència de les dones en els diferents àmbits de la vida pública, que promou 
l’atenció a la gent gran i/o la convivència ciutadana i la cohesió social. 

 
4. Documentació a adjuntar: a les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

a. Certificat d’acord de sol·licitud de subvenció. 
b. Projecte de l’entitat. 
c. Fotocòpia del NIF de l’entitat. 
d. Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud. 
e. Declaració de les subvencions rebudes d’altres administracions o ens públics 

per al desenvolupament de l’activitat o projecte. 
 

5.   Sol·licituds per a activitats organitzades en xarxa per diferents entitats. Si 
l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció és organitzada conjuntament per 
diverses entitats, s’ha de presentar una única sol·licitud. No obstant això, l’entitat que 
la lliuri ha d’adjuntar certificacions, signades pel secretari i amb el vistiplau del 
president, dels acords dels òrgans competents de la resta d’organitzadors que la 
facultin per presentar la petició en nom de tots i per percebre la subvenció en el cas 
que sigui concedida. 

 
6. Crèdit pressupostari: la convocatòria determinarà el crèdit pressupostari que es 

destinarà a aquest programa de subvencions. L’import de la subvenció junt amb el de 
les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions 
públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada. 

 
7. Criteris de valoració: les subvencions seran valorades amb l’aplicació dels següents 

criteris: 
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Activitats que incorporen o estan adreçades de manera específica a col·lectius de 
persones amb major risc d’exclusió social, persones amb dependència i/o que tenen 
una menor visibilitat a la nostra societat (infants, dones, persones nouvingudes, gent 
gran)                                                                                                                 7 punts 
Activitats que afavoreixin la promoció i atractivitat del municipi                      5,5 punts 
Activitat realitzada en col·laboració amb altres entitats, institucions o empreses   5,5   
punts 
Activitats que fomentin la transmissió de valors de convivència i civisme       3,5 punts 
Activitats que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables entre la població        3,5 punts 
Adequació del projecte/activitat a les necessitats del col·lectiu al qual s’adreça i al 
seu entorn familiar                                                                                               8 punts 
Projecte/activitat adreçada a la millora de la qualitat de vida i la situació dels 
col·lectius amb  risc d’exclusió social                                                        8 punts 
Activitat que fomenta la participació en la vida social de col·lectius amb risc d’exclusió 
social, persones amb dependència o que tenen una menor visibilitat a la nostra 
societat (infants, dones, persones nouvingudes, gent gran)                                                                                                                                                   
8 punts 
Activitat o projecte que permet incrementar la presència i visualització de la dona a la 
societat                                                                                                                8 punts 
Activitat o projecte que representa la prestació de serveis d’interès general per a la 
població del municipi                                                                                           8 punts 
Activitats complementàries a les intervencions realitzades des de la Regidoria de 
Serveis Socials                                                                                          8 punts 
Activitats que estan cofinançades amb altres recursos (quotes, patrocinis,...)         
                                                                                                                            5 punts  
Activitat  innovadora que dóna resposta a noves demandes socials                  2 punts 
Entitat que col·labora en les activitats de l’Ajuntament (Fira del Vapor, entitat     que 

dóna suport al calendari de festes,...)                                                                            8 punts 
Entitat que col·labora en les activitats organitzades per altres entitats               5 punts 
Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, democràtica i 
planificada per assolir els seus objectius                                                            7 punts 
 

8. Conceptes subvencionables: es podran acreditar les despeses corresponents a les 
necessitats derivades del desenvolupament del programa, mitjançant comprovants 
de: 

 
a. Lloguers de béns immobles i béns mobles. 
b. Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 
c. Comunicacions: telèfon, correu i/o missatgeria. 
d. Material fungible d’oficina 
e. Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil. 
f. Despeses de transport col·lectiu destinades a aquestes activitats.   
g. Edició de llibrets informatius i/o cartells de publicitat de l’activitat objecte de 

subvenció. 
h. Material i/o productes i/o despeses necessaris per al desenvolupament del 

projecte. 
 

No seran subvencionables despeses de desplaçament individual, dietes, tabac, 
begudes,(banquets i aperitius sempre i quan no siguin populars i oberts al públic 



 

    
 

Expedient : JGL2018000006  
 

 

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

31 
 

general), multes i sancions. Tampoc seran subvencionables les despeses d’inversió 
(mobiliari, obres de millora, etc.) 
 

9. Composició de la comissió qualificadora: la comissió qualificadora estarà formada 
per:  

- L’Alcalde o persona en qui delegui 
- La Regidora de Serveis Socials o persona en qui delegui 
- L’Interventor accidental, municipal o persona en qui delegui 
- El Secretari accidental, o persona en qui delegui 
- L’Administratiu de Serveis Personals 
- Cap d’Àrea Recursos Humans i Organització o persona en qui delegui 
- Cap de la Unitat Tècnica de Serveis Socials 

 
La comissió qualificadora elevarà la proposta de programes subvencionables a 
l’òrgan competent de l’ajuntament perquè procedeixi a emetre la resolució d’aquesta 
subvenció, que s’ha de resoldre en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds, tenint en compte que la manca 
de resolució dins del termini establert tindrà caràcter de desestimació. 
 

10. Forma de pagament: el pagament de la subvenció s’efectuarà de la següent manera: 
- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per l’import 

íntegre de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta del 75% 

de l’import de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta del 50% 

de l’import de la subvenció. 
 

11. Justificació:  les entitats beneficiàries han de presentar la documentació  següent 
abans del 31 de gener de l’any següent al de la concessió de la subvenció: 

 
- Memòria detallada de les activitats desenvolupades  entre l´1 de gener i el 31 de 

desembre. 
- Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb factures que justifiquin el 100% del 

cost de l’activitat. 
 
La justificació s’ajustarà a la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 
Subvencions i al Reglament 887/2006 que la desplega. 
  
Requisits de les factures: Ser originals o fotocòpies compulsades. L’original es 
segellarà per l’administració perquè no pugui ser presentada per altre justificació. Ser 
de data de l’any en que s’atorgui la subvenció. Anar a nom del beneficiari i reunir 
requisits tècnics oficials (NIF, núm. factura...). Concepte referit a l’activitat 
subvencionada. Rebuts o segell que certifiqui el pagament de la despesa. (La 
falsificació de qualsevol dels requisits comportarà les sancions oportunes). 
 
Si l’entitat beneficiaria no pot justificar degudament la totalitat de l’import de la 
subvenció atorgada, l’ajuntament tramitarà d’ofici la reducció de la subvenció en la 
mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal justificar i l’import justificat. 
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12. Obligacions dels beneficiaris: els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran 
de: 

 
a. Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció dins el termini 

establert. (incloure memòria i si s’escau estat de comptes) 
b. Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per 

a la seva aplicació. 
c. Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la 

subvenció i complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la 
concessió. La subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha 
estat atorgada. 

d. Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda. 
e. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es 

considerin necessaris per part d’aquest Ajuntament. 
f. Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Amb el suport de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet” juntament amb l’anagrama facilitat 
per l’ajuntament. 

g. Comunicar a l’ajuntament, amb acreditació  documental a l’efecte, l’obtenció 
d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats 
subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. 

 
13. Revocació dels ajuts 

L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases, com també la falta 
de justificació de les despeses o la falta de documentació acreditativa comportarà la 
revocació de la subvenció concedida i caldrà procedir a la seva devolució. 
 
 

CINQUÈ: DISPOSAR la publicació de les diferents bases al BOPB, al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament, les quals restaran exposades al públic durant el termini d’un 
mes, passat el qual, sense haver-se presentat cap reclamació, passaran a ser definitives.” 
 
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. 
 
8.3. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
ADOPCIÓ DE MESURES CAUTELARS PER A ASSEGURAR EL COBRAMENT DE LA 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la Regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament té l’objectiu, entre 
d’altres, de facilitar l’accés a l’educació dels infants d’aquest municipi. 
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Considerant que en aquest context, des de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
s’ofereix el Servei d’Escola Bressol. 
 
Considerant que per gaudir d’aquest servei és necessari el pagament de la corresponent 
taxa, en concret l’ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per prestació del 
servei d’Escola Bressol. 
 
Considerant que per Decret d’Alcaldia, de dates 15 de setembre, 10 d’octubre, 3 de 
novembre, 27 de desembre de 2017 i 10 de gener de 2018, es van aprovar els padrons 
corresponents a la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, en el quals figura la 
menor ---., representada per la Sra. --- 
 
Considerant que segons dades existents en el Departament de Serveis Econòmics d’aquest 
ajuntament, la Sra. ---., representant de la menor ---., te pendents els rebuts corresponents 
als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2017, i gener de 2018, per un 
import de 587.50 € i l’import de 15,00€ corresponents al càrrec dels rebuts retornats. 
 
Considerant que s’ha intentat la notificació de la devolució, per part de la seva entitat 
bancaria, dels rebuts corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre 
de 2017, via correu certificat,  i aquestes han estat retornades per no ser retirades a l’oficina 
de Correos. 
 
Considerant que en data 16 de gener de 2018, es van fer les notificacions, personalment a 
l’Escola Bressol Municipal El NIU, de les devolucions per part de la seva entitat bancaria, 
dels rebuts corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2017. 
 
Considerant que amb data 19 de gener s’ha notificat, via correu certificat,  de la devolució 
per part de la seva entitat bancaria del rebut corresponent al mes de gener de 2018. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant que les ordenaces fiscals aprovades pel Ple de la Corporació, en concret 
l’ordenaça fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol, 
l’article 8.4 estabelix “l’impagament de dues quotes del servei de l’escola municipal, 
implicarà la baixa de l’alumne previ requeriment i d’acord amb la normativa de procediment 
administratiu, sense perjudici deutes pendent de cobrar que haurà d’ajustar-se a la 
normativa tributària d’aplicació”. 
 
Considerant la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, estableix a l’article 81 
que per assegurar el cobrament del deute tributari , l’Administració podrà adoptar mesures 
cautelars de caràcter provisional quan existeixin indicis racionals que el cobrament  es pot 
veure frustrat i greument dificultat 
 
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: SUSPENDRE cautelarment la prestació del Servi d’Escola Bressol a l’alumna --- a 
l’endemà de l’aprovació i notificació d’aquest acord i fins que no s’hagi liquidat el deute 
tributari que hi ha al Departament de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament en concepte 
de Servei d’Ensenyament d’Escola Bressol. 
 
SEGON.- NOTIFICAR  el present acord segons el que estableix l’article 40 i següents de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO DE ALCALDE-PRESIDENTE, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
8.4. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Asunto 
 
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL MINISTERIO DE FOMENTO 
PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ERMITA DE SANTA MARIA DE 
CASTELLET, FASE II. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Considerando que uno de los proyectos más importantes que el Ayuntamiento de Sant 
Vicenç de Castellet tiene la intención de ejecutar durante la presente legislatura es la 
intervención en el conjunto de Castellet, clasificado como bien cultural de interés nacional, 
que está situado en nuestro municipio. 
 
Considerando que, a estos efectos, se solicitó a la Diputación de Barcelona la redacción de 
un Plan Director del conjunto, que permite tener ordenadas e identificadas todas las 
actuaciones que se han de llevar a cabo en Castellet, determinando las fases que son 
necesarias realizar y el orden, determinando también la urgencia en realizar la consolidación 
del terreno, que fue entregado al Ayuntamiento y que divide las actuaciones en nueve fases, 
con un presupuesto de ejecución estimado en un millón y medio de euros (1.500.000 €). 
 
Considerando que dicho Plan Director de Castellet fue informado favorablemente por la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Catalunya Central—Generalitat de 
Catalunya—Departamento de Cultura, según informe emitido en fecha 30 de mayo de 2016. 
 
Considerando que, a los efectos de poder optar a obtener una parte de la financiación de las 
obras, el Ayuntamiento concurrió a la subvención del Ministerio de Fomento, según Orden 
de fecha 13 de julio de 2017, para poder desenvolver la fase de Rehabilitación estructural de 
la ermita de Santa Maria de Castellet, fase II. 
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Considerando la Resolución provisional comunicada por el Ministerio de Fomento al 
Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, a través de la cual se informa de la concesión 
provisional de una subvención por importe máximo de 138.024,95 €, que será necesario 
aceptar expresamente o bien formular las alegaciones que puedan estimarse oportunas. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Considerando la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprobaron las 
bases reguladoras de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del 
Patrimonio Histórico Español. 
Considerando la Orden del Ministro de Fomento de 14 de juliol de 2017. 
 
Considerando la resolución provisional comunicada por el Ministerio de Fomento. 
 
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno 
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por Alcaldia-Presidencia núm. 609, de 16 de 
junio de 2015 de régimen de sesiones de la Junta de Gobierno y delegaciones. 
 
Por todo lo expuesto que,  
 

SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- ACEPTAR de forma expresa la subvención otorgada por el Ministerio de 
Fomento al Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, para la Rehabilitación estructural de 
la ermita de Santa Maria de Castellet, fase II, por el importe máximo de ciento treinta y ocho 
mil veinticuatro euros con noventa y cinco céntimos (138.024,95 €), correspondiente al 75 % 
del importe total previsto de inversión. 
 
SEGUNDO.- DISPONER que los servicios técnicos del Ayuntamiento faciliten cuanta 
información sea oportuna al Ministerio de Fomento, para la consolidación y formalización de 
la subvención. 
 
TERCERO.- DAR CUENTA de esta aprobación en la próxima sesión plenaria que tenga 
lugar. 
 
CUARTO.- NOTIFICAR estos acuerdos según lo establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
” 
 
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. 
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8.5. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA D’HISENDA, APROVACIÓ DE LES BASES 
ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS: ALS PROFESSIONALS 
AUTÒNOMS DE NOVA CONSTITUCIÓ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té entre els seus objectius 
facilitar i promoure la constitució de professionals autònoms. 
 
Considerant que el marc normatiu que regula aquestes bases és la Llei 38/2003, general de 
subvencions, de 17 de novembre, l’ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions 
aprovada pel Ple de la corporació en data 4 de març de 2009, publicada en el BOP núm. 
108, de 06/05/2009 i les bases generals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Considerant les bases que s’han elaborat per part de la Regidoria d’Hisenda d’aquest 
Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.  

 
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 les Bases específiques per a la concessió de les subvencions per als 
professionals autònoms de nova constitució. 
 
1. OBJECTE DE LES BASES I RÈGIM JURÍDIC 
L'objecte de les presents bases específiques és la regulació de la concessió de subvencions 
a aquelles persones físiques de Sant Vicenç de Castellet, que estiguin aturades, que iniciïn 
una activitat econòmica de nova constitució, com a professionals autònoms, i que figurin 
donats d'alta en el Servei Municipal d'Ocupació de Sant Vicenç de Castellet, d'acord amb els 
requeriments i condicions previstes en aquestes Bases. 
El marc normatiu que regula aquestes bases és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, l'Ordenança Reguladora de l'atorgament de subvencions aprovada 
pel Ple de la Corporació en data 4 de març de 2009, publicada en el BOP núm. 108, de 
06/05/2009 i les Bases Generals de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es 
subjecten al següent règim jurídic: 
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•El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva. 
•Són actes voluntaris i eventuals. 
•Són lliurement revocables i disminuïbles en la seva quantia en qualsevol moment, d'acord 
amb les previsions de bases reguladores o acte de convocatòria. 
•No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar 
com a precedent. 
•La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment. 
 
2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS 
Per a ser beneficiaris d'aquestes subvencions, caldrà complir amb els següents requisits: 
 
a)Estar empadronat a Sant Vicenç de Castellet amb una antiguitat mínima de 3 mesos 
abans de l’inici de l’alta de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
b)Mantenir l’empadronament durant l’any de la concessió de la subvenció, i, com a mínim, 
fins a l’aprovació de la justificació. 
c)Estar en situació d’atur abans de l'inici de l‘activitat que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 
d)Iniciar una activitat econòmica entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any en curs.  
e)Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet, amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària i complir amb la 
normativa específica que regula el contracte que ofereixi. 
f)No haver estat beneficiari/ària de la mateixa assignació econòmica objecte d’aquesta 
sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria. 
 
3. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
Els beneficiaris de les subvencions hauran de complir amb les següents obligacions: 
 
-La sol·licitud de la subvenció suposa l’acceptació específica de les presents bases i de les 
condicions fixades per a la seva aprovació. 
-Justificar les despeses fetes partint de l'aplicació de la subvenció rebuda. 
-Sotmetre's a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin 
necessaris per part d'aquest Ajuntament. 
-Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública. 
-Col·laborar en el seguiment o demanda d'informació que faci l'Ajuntament. 
-Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, l'obtenció d'altres 
subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a 
la finalització del termini de justificació. 
-Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes bases i 
a la normativa d'aplicació. 
-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un 
període de 6 anys. 
 
4. DESPESES ELEGIBLES 
Es consideraran subvencionables les següents despeses: 
 
-La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms) dels dotze 
primers mesos. 
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-Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució. 
-Les despeses de gestoria o assessoria dels tràmits d’alta d’autònom. 
-Les despeses derivades de la contractació d’assegurances de caràcter obligatori per al 
desenvolupament de l’activitat per un període de cobertura màxim d’un any. 
-Despeses derivades de la creació d’una pàgina web. 
-Totes aquelles despeses de l’activitat econòmica/empresarial. 
No es consideraran subvencionables i, per tant, no seran susceptibles d’aquests ajuts: 
-Les despeses en inversions o obres d’adequació. 
-L’impost sobre el Valor Afegit i aquells impostos indirectes equivalents quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació. 
 
5. PERIODE D’EXECUCIÓ 
El període de la concessió de la subvenció és l’associat a les dotze primeres quotes al 
RETA, és a dir, es subvencionaran les despeses recollides en l’apartat 5 i que hagin tingut 
lloc en els dotze primers mesos de la nova activitat. 
 
6. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 
A. Termini  
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB i fins al 31 de desembre de l’any en curs. 
B. Lloc 
Les persones físiques poden escollir entre presentar la documentació que conforma la 
sol·licitud electrònicament o presencialment. En aquest darrer cas, caldrà presentar l’imprès 
de sol·licitud i la documentació que l’acompanya a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d'acord amb els formularis normalitzats que es 
facilitaran. 
Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar, obligatòriament, la documentació següent: 
1. Fotocòpia del NIF/CIF del sol·licitant. 
2. Fotocòpia de l'alta al cens del REAT, de l'epígraf en el qual ha tramitat l'alta i l'alta als 
efectes de la Seguretat Social. 
3. Document que acrediti la condició de demandant d’ocupació no ocupat del sol·licitant, 
emès pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i amb caràcter prèvia l’alta al Règim 
d’Autònoms. 
4. Certificat de vida laboral del sol·licitant 
5. Declaració de què es disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres 
documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
aplicables. 
6. Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la 
Tresoreria general de la seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la 
Generalitat de Catalunya.  
7. Declaració responsable de compliment de les obligacions relacionades al punt 2. 
8. Declaració responsable de complir amb els principis ètics i regles de conducta establerts a 
l’article 55.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern. 
9. Declaració responsable de no haver estat beneficiari/ària de la mateixa subvenció objecte 
d’aquesta sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria. 
10. Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per 
l’entitat bancària. 
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11. Declaració de les subvencions rebudes d'altres administracions o ens públics per al 
desenvolupament de l'activitat. 
12. Acreditació de disposar d’una adreça electrònica 
 
No serà necessària la presentació de la documentació justificativa de complir amb aquells 
requisits, dels enumerats anteriorment, dels que en sigui responsable l'Ajuntament. Així 
mateix, tampoc serà necessària la presentació de la documentació justificativa d'aquells 
requisits dels que no n'és responsable, si el sol·licitant autoritza a l'Ajuntament mitjançant 
l'acceptació de la clàusula expressa que constarà en el formulari de sol·licitud, per a accedir 
als fitxers responsabilitat d'altres administracions públiques, que continguin l'esmentada 
informació. 
 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ 
La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon a la Regidoria de 
Promoció Econòmica, i la resolució es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia Presidència mitjançant decret 
d’Alcaldia núm. 609, de data 16 de juny de 2015.  
 
Un cop registrades les sol·licituds, es verificarà que els sol·licitants acompleixen els requisits 
i que la sol·licitud s’ha presentat dins el termini establert. Així mateix, es verificarà la 
documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a la 
persona interessada per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti 
els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considera que desisteix de la 
seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
L'òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió d'avaluació corresponent, la 
qual estarà composada per les següents persones: 
 
-L'Alcalde o persona a qui delegui. 
-El Regidor delegat de l'àmbit d'actuació a les que es refereixin les bases específiques o 
persona a qui delegui. 
-El/la Secretari/ària general de la Corporació o persona en qui delegui, qui n'exercirà les 
funcions de Secretaria als únic efectes de fe pública. 
-El Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics o persona a qui delegui. 
-Personal encarregat de la gestió o persona a qui delegui. 
-El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials o persona a qui delegui. 
 
Tanmateix, l'òrgan instructor podrà sol·licitar aquells informes que consideri necessaris. 
Posteriorment, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que 
s'haurà de notificar als interessats i es concedirà un termini de 10 dies per presentar 
al·legacions o la formulació de la no acceptació de la subvenció. Es podrà prescindir del 
tràmit d'audiència quan no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions 
i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució 
formulada tindrà el caràcter de definitiva. 
 
8. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
L'import màxim de les subvencions a atorgar a cada beneficiari serà de: 
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Cinc-cents EUR (500,00 EUR) pels nous autònoms empadronats a Sant Vicenç de 
Castellet que iniciïn una activitat econòmica de nova constitució fora del municipi. 
Mil EUR (1.000 €) pels autònoms de nova constitució que iniciïn una activitat dintre del 
Municipi de Sant Vicenç de Castellet i estiguin empadronats a Sant Vicenç de Castellet. 
 
Les quanties de les subvencions atorgades no podran excedir del 50 % del cost derivat de 
l'alta a l'activitat econòmica. L'import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions 
concedides amb la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no podrà 
ultrapassar de l'esmentada activitat subvencionada. En el supòsit que es declari la baixa de 
l'activitat, el beneficiari haurà d'aportar la documentació pertinent i es procedirà, si s'escau, a 
l'ajust de la subvenció pel temps efectiu de l'activitat econòmica. 
 
9. RENÚNCIA 
Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a l’assignació 
econòmica atorgada, comunicant-ho en un termini màxim de quinze dies hàbils, abans de 
fer-la efectiva i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir l’ajut econòmic dictarà la resolució 
de revocació corresponent. 
 
10. REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet procedirà a la revocació total de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment 
següents: 
 
-Quan el beneficiari no compleixi amb els requisits establerts en el punt 2. 
-La manca de justificació de la totalitat dels fons rebuts. 
-La renuncia total del beneficiari a l’assignació econòmica. 
-El no compliment de la finalitat i/o de les condicions en base a les quals l’ajut econòmic va 
ser concedit. 
-El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació 
de documents. 
-La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per 
part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet procedirà a la revocació parcial de la subvenció 
atorgada en els casos d’incompliment i/o situacions següents: 
 
-La justificació incompleta dels fons rebuts. 
-La renúncia parcial del beneficiari a la subvenció. 
 
11. PAGAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS 
L’import de la subvenció s’abonarà un cop s’hagi justificat la despesa que fonamenta la 
subvenció. No obstant això, els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta del 75 % de 
l'import concedit i es pagarà en el termini màxim de 60 dies després d’haver-la sol·licitat, 
restant el 25 % retingut fins a la justificació de la subvenció concedida. Aquest import restant 
es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies des de la presentació de la documentació de 
justificació. 
 
12. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 
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El termini de presentació de la justificació serà de 30 dies hàbils a comptar des de la 
finalització del termini d’execució de la subvenció, és a dir, des del pagament de la dotzena 
quota de cotització al RETA. 
Les despeses s’han de justificar mitjançant factures i/o altres documents de valor probatori i 
s’ajustarà a la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i al Reglament 
887/2006 que la desplega. 
Requisits de les factures: Ser originals o fotocòpies compulsades. L’original es segellarà per 
l’administració perquè no pugui ser presentada per altre justificació. Ser de data de l’any en 
que s’atorgui la subvenció. Anar a nom del beneficiari i reunir requisits tècnics oficials (NIF, 
núm. factura...). Concepte referit a l’activitat subvencionada. Rebuts o segell que certifiqui el 
pagament de la despesa. (La falsificació de qualsevol dels requisits comportarà les sancions 
oportunes). 
 
13. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
La convocatòria anual determinarà el crèdit pressupostari que es destinarà a aquest 
programa de subvencions 
 
 
SEGON: DISPOSAR la publicació de les diferents bases al BOPB, al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament, les quals restaran exposades al públic durant el termini d’un 
mes, passat el qual, sense haver-se presentat cap reclamació, passaran a ser definitives.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
8.6. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA D’HISENDA, APROVACIÓ DE LES BASES 
ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES QUE CONTRACTIN PERSONES DE SANT VICEN´DE CASTELLET EN 
SITUACIÓ D’ATUR, INCLOSES EN ELS PROJECTES DEL SERVEI MUNICIPAL 
D’OCUPACIÓ- PROJECTE SOM-HI! 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té entre els seus objectius facilitar 
i promoure la contractació de persones de Sant Vicenç de Castellet en situació d’atur. 
 
Considerant que el marc normatiu que regula aquests bases és la Llei 38/2003, general de 
subvencions aprovada pel Ple de la Corporació en data 4 de març de 2009, publicada en el 
BOP núm. 108, de 06/05/2009 i les bases generals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 
Considerant les bases que s’han elaborat per part de la Regidoria d’Hisenda d’aquest 
Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient 
 

FONAMENTS DE DRET 
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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 juny de 2015 
de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 

  PRIMER.- APROVAR les Bases específiques per a la concessió de les subvencions 
ales activitats econòmiques que contractin persones de Sant Vicenç de Castellet en situació 
d’atur, incloses en els projectes del servei municipal d’ocupació- Projectes SOM-HI! 2018  
 
 
1. OBJECTE DE LES BASES I RÈGIM JURÍDIC. 
L’objecte de les presents bases és, per una banda, la millora de l’ocupabilitat de persones 
que es trobin en situació de recerca activa de feina ,i per altra banda, el desenvolupament 
del teixit empresarial del municipi mitjançant l’assignació d’ajuts econòmics. 
L'objecte de les presents bases específiques és la regulació de la concessió de subvencions 
a aquelles persones físiques o jurídiques, que contractin laboralment una o més persones 
participants dels projectes del Servei Municipal d'Ocupació de Sant Vicenç de Castellet, 
d'acord amb els requeriments i condicions previstes en aquestes Bases. 
 
El marc normatiu que regula aquestes bases és la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General 
de Subvencions, l'Ordenança Reguladora de l'atorgament de subvencions aprovada pel Ple 
de la Corporació en data 4 de març de 2009, publicada en el BOP núm. 108, de 06/05/2009 i 
les Bases Generals de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es 
subjecten al següent règim jurídic: 
•El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva. 
•Són actes voluntaris i eventuals. 
•Són lliurement revocables i disminuïbles en la seva quantia en qualsevol moment, d'acord 
amb les previsions de bases reguladores o acte de convocatòria. 
•No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al•legar 
com a precedent. 
•La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet quedarà exempt de les responsabilitats civil, 
mercantil, laboral o de qualsevol altra mena, derivades de les actuacions a que quedin 
obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades. El destí de la subvenció 
no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari. 
Les empreses sol•licitants no podran desenvolupar una activitat il•lícita i que suposi 
discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de persones, fomenti la violència o vagi 
contra els drets humans.  
Els beneficiaris de la subvenció restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions. 
Les dades de caràcter personal que es reflecteixin en la documentació a la qual doni lloc la 
tramitació de les presents bases, passaran a formar part dels fitxers de dades de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet amb la finalitat de facilitar la gestió dels serveis 
que, amb caràcter general, presta aquest entitat. 
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La participació en aquest programa de subvencions implica que les dades de caràcter 
personal que es comuniquin podran ser cedides a Administracions Públiques o entitats 
col•laboradores. Aquest cessió, no obstant això, només podrà tenir lloc per facilitar el 
compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions d’aquesta entitat. 
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, la persona sol•licitant podrà exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel•lació i oposició, així com qualsevol altra que li correspongui. 
 
2. BENEFICIARIS 
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, amb seu 
social a Sant Vicenç de Castellet, que hagin contractat o contractin durant l'any en curs una 
o més persones participants dels projectes del Servei Municipal d'Ocupació de Sant Vicenç 
de Castellet i facin efectiu el compromís esmentat. 
 
3. REQUISITS DE LES PERSONES A CONTRACTAR I DELS BENEFICIARIS 
Les persones a contractar per les empreses beneficiàries hauran de complir amb els 
següents requisits: 
 
-Estar en situació d’atur i com a demandants d’ocupació no ocupats a les Oficines de Treball 
de la Generalitat de Catalunya i en el Servei d’Ocupació Municipal. 
-Constar com a empadronades a Sant Vicenç de Castellet amb una antiguitat mínima de 12 
mesos. 
-No haver treballat en els darrers 12 mesos en l’empresa contractant. 
 
Els requisits per a obtenir la condició de beneficiari, dins els límits establerts en els 
pressupostos municipals són: 
 
-Tenir la seu social, delegació o un centre de treball a Sant Vicenç de Castellet. 
-Que no hagi contractat en els últims 12 mesos a la persona proposada per aquesta 
contractació. 
-Que no hagi realitzat acomiadaments improcedents de treballadors en els 12 mesos 
anteriors a la data de contractació per a la qual se sol•licita la subvenció. 
-Que no hagi realitzat Expedients de Regulació d’Ocupació de treballadors en els 3 mesos 
anteriors a la data de contractació per a la qual es sol•licita la subvenció i en la categoria per 
a la qual es realitza la contractació. 
-Siguin titular d’un compte bancari on rebre l’import de la subvenció. 
-Que el contracte laboral amb la persona proposada sigui d’un mínim de 1.000,00€ bruts 
mensuals, en el cas de ser un contracte a jornada completa, o de la part proporcional, en 
cas de ser un contracte a temps parcial. 
 
4. EXCLUSIONS 
No es gaudirà de la condició de beneficiari si l'objecte del contracte laboral que es formalitzi 
consisteix en un contracte de treballs familiars, malgrat es demostri la condició d'assalariats 
dels qui els porten a terme, tenint en compte que es consideren familiars, a aquests efectes, 
sempre que convisquin amb l'empresari, el cònjuge, els descendents, els ascendents i altres 
parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusiu i, si s'escau, per adopció. 
Així mateix, no es gaudirà de la condició de beneficiari si l'objecte del contracte que es 
formalitza sigui el que es denomina a l'article 2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors 2/2015 de 23 d’octubre, com a relació laboral de caràcter especial i que conté: 
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▪ La del personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors. 
▪ La del servei de la llar familiar. 
▪ La dels condemnats en les institucions penitenciàries. 
▪ La dels esportistes professionals. 
▪ La dels artistes en espectacles públics. 
▪ La de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d'un empresari o 
més d'un sense que n'assumeixin el risc i ventura. 
▪ La dels treballadors minusvàlids que presten serveis en centres especials d'ocupació. 
▪ La dels treballadors portuaris que presten serveis a través de societats estatals o dels 
subjectes que exerceixen les mateixes funcions en els ports gestionats per les comunitats 
autònomes. 
▪ Qualsevol altra feina que sigui declarada expressament relació laboral de caràcter especial 
per una llei. 
 
5. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES BENEFICIÀRIES 
Les empreses beneficiàries de les subvencions hauran de complir amb les següents 
obligacions: 
-La sol•licitud de la subvenció suposa l’acceptació especifica per part de l’empresa 
beneficiària de les presents bases i de les condicions fixades per a la seva aprovació. 
-Acceptar i acomplir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa aplicable i 
en especial: 
 
 No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 Acomplir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades 
del dret comunitari europeu. 
 
-No tenir cap deute amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ni amb la Seguretat 
Social, l’Agència Tributària Estatal ni la Generalitat de Catalunya. 
-Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament 
i reintegrar els fons rebuts en el cas de no acompliment de les bases reguladores, o en cas 
que sigui necessària, la corresponent renúncia. 
-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
-El destí de la subvenció no podrà alterar-se en cap cas per l’empresa beneficiària. 
-No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria 
d’integració laboral de discapacitats, o molt greu en matèria de relacions laborals o en 
matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text Refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost.  
-Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d’acord 
amb la Llei 19/1982, de 7 d’abril, o aplicar mesures alternatives previstes en el Reial Decret 
364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol. 
-Complir amb els principis ètics i regles de conducta establerts a l’article 55.2 de la Llei 
19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern. 
-Complir amb les obligacions com a empresa de la legislació que li correspongui en l’àmbit 
de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la 
gestió de residus generats. 
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-Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i 
l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. 
-Comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet l’obtenció de subvencions o ajudes 
per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració o ens, tant públic com privats. 
-Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits 
vinculats a aquest convocatòria de subvenció. 
 
6. DESPESES SUBVENCIONABLES 
Seran despeses subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa dels/ de les treballadors/es contractats/des. 
No seran conceptes imputables a la subvenció les despeses no salarials, els incentius 
salarials, les dietes, les despeses de locomoció, la paga de vacances no realitzades, les 
hores extres, les indemnitzacions o els complements per les despeses realitzades com a 
conseqüència de l’activitat laboral. 
 
7. PERÍODE D’EXECUCIÓ 
El període imputable a la subvenció serà el comprès en el primer any de durada del 
contracte laboral. 
 
8. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 

 
A. TERMINI 
El termini de presentació de sol•licituds i de la documentació que l’acompanya serà des de 
l’endemà de l’aprovació definitiva de la convocatòria i fins el dia 31 de desembre. 
 
B. LLOC 
Les sol•licituds hauran de presentar-se en la forma i condicions que estableix l’article 68 de 
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Sol•licitud 
Les sol•licituds s'hauran de presentar electrònicament d’acord amb l’article 14 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions.  
Juntament amb la sol•licitud s'haurà d'adjuntar, obligatòriament, la documentació següent: 
 
a)En el moment de la sol•licitud: 
 
•Fotocòpia del NIF/CIF del sol•licitant. 
•Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002) i acreditació de que les persones 
donades de baixa de l’empresa en els últims 3 mesos no ha estat per acomiadament i/o 
expedient de regulació d’ocupació i en els darrers 12 mesos per acomiadament 
improcedent. 
•Declaració responsable de què l’empresa compleix amb les seves obligacions comptables, 
laborals i de conservació de documents. 
•Declaració responsable de què l’empresa compleix amb els principis ètics i regles de 
conducta establerts a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
•Descripció del lloc de treball, amb les funcions, categoria, perfil professional requerit. 
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•Descripció de la durada del contracte, la jornada laboral, el cost salarial mensual i el de les 
cotitzacions a la Seguretat Social i nombre de pagues previstes en el contracte. 
•Escriptura de constitució de l'entitat i dels poders amb què actua qui formula la sol•licitud. 
•Justificació del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
•Declaració de què es disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i altres 
documents degudament auditats  
•Model de domiciliació de pagaments signat per la persona sol•licitant i conformat per 
l’entitat bancària. 
•Declaració de les subvencions rebudes d'altres administracions o ens públics per al 
desenvolupament de l'activitat. 
 
b)En el moment de l’acreditació del contracte: 
 
•Còpia del contracte de treball on consti la durada del contracte, la jornada laboral, el cost 
salarial mensual, el nombre de pagues, la categoria professional i el conveni laboral 
aplicable. 
•Còpia de l’alta de la persona contractada en el règim de la Seguretat Social. 
•Document que acrediti la condició de demandant d’ocupació no ocupat de la persona 
contractada emès pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
•Certificat de vida laboral de la persona a contractar. 
•Còpia de DNI/NIE de la persona subjecte a contracte. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet comprovarà que la persona contractada compleix 
el requisit d’empadronament. 
En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet podrà 
sol•licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris. 
No serà necessària la presentació de la documentació justificativa de complir amb aquells 
requisits, dels enumerats anteriorment, dels que en sigui responsable l'Ajuntament. 
 
Així mateix, tampoc serà necessària la presentació de la documentació justificativa d'aquells 
requisits dels que no n'és responsable, si el sol•licitant autoritza a l'Ajuntament mitjançant 
l'acceptació de la clàusula expressa que constarà en el formulari de sol•licitud, per a accedir 
als fitxers responsabilitat d'altres administracions públiques, que continguin l'esmentada 
informació. 
 
En el cas que la documentació fos incorrecta o incomplerta es reclamarà al sol•licitant el 
compliment o la rectificació necessària en el termini de deu (10) dies hàbils, i s'advertirà que 
la no complementació s'entendrà com un desistiment d’acord amb l’article 68 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
 
9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ 
La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon a la Regidoria de 
Promoció Econòmica, i la resolució es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia Presidència mitjançant decret 
d’Alcaldia núm. 609, de data 16 de juny de 2015. 
Un cop registrades les sol•licituds, es verificarà que els sol•licitants acompleixen els requisits 
i que la sol•licitud s’ha presentat dins el termini establert. Així mateix, es verificarà la 
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documentació de la sol•licitud i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a la 
persona interessada per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti 
els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considera que desisteix de la 
seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
L'òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió d'avaluació corresponent, la 
qual estarà composada per les següents persones: 
 
-L'Alcalde o persona a qui delegui. 
-El Regidor delegat de l'àmbit d'actuació a les que es refereixin les bases específiques o 
persona a qui delegui. 
-El/la Secretari/ària general de la Corporació o persona en qui delegui, qui n'exercirà les 
funcions de Secretaria als únic efectes de fe pública. 
-El Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics o persona a qui delegui. 
-Personal encarregat de la gestió o persona a qui delegui. 
-El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials o persona a qui delegui. 
 
Tanmateix, l'òrgan instructor podrà sol•licitar aquells informes que consideri necessaris. 
Posteriorment, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que 
s'haurà de notificar als interessats i es concedirà un termini de 10 dies per presentar 
al•legacions o la formulació de la no acceptació de la subvenció. Es podrà prescindir del 
tràmit d'audiència quan no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al•legacions 
i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució 
formulada tindrà el caràcter de definitiva. 
 
 
10. RENÚNCIA I SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADORS/ES 
Les empreses hauran de comunicar la seva renuncia total o parcial a la subvenció atorgada 
abans de la finalització del contracte subvencionat, d’acord amb el següent: 
Renúncia parcial 
Les empreses hauran de presentar una renúncia parcial a la subvenció atorgada en els 
casos següents: 
 
1)Per reducció de la jornada laboral 
 
S’haurà de renunciar parcialment a la subvenció quan l’empresa redueixi la jornada laboral 
del treballador contractat. 
L’empresa disposarà de 15 dies hàbils per a presentar la renúncia a l’assignació econòmica 
a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a partir de la data en què es produeixi la reducció 
de jornada. 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet recalcularà l’assignació econòmica atorgada de 
manera que aquesta sigui proporcional a la jornada laboral efectivament contractada, 
d’acord amb l’establert al punt 6 d’aquestes bases.  
 
2)Per acomiadament per causes disciplinàries  
 
L’empresa disposarà de 15 dies hàbils per a presentar la renúncia a l’assignació econòmica 
a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet en els casos d’acomiadament del treballador per 
causes disciplinàries i que no hagi estat declarat improcedent. 
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L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet recalcularà l’assignació econòmica atorgada 
prenent la data de l’acomiadament com a data de finalització del període computable per al 
càlcul de la subvenció. 
 
3)Renúncia per baixa voluntària de la persona contractada  
 
l’empresa disposarà de 15 dies hàbils per a presentar la renúncia a l’assignació econòmica a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a comptar des de la data de la baixa voluntària del 
treballador/a. 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet recalcularà la subvenció d’acord amb el període 
realment treballat. 
En els casos fixats als apartats 2 i 3, l’empresa podrà optar per substituir els/les 
treballadors/es en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la data de l’acomiadament 
disciplinari o baixa voluntària del treballador/a, sense que això doni dret a la sol•licitud d’una 
nova subvenció. 
Els nous treballadors hauran de ser contractats en les mateixes condicions del contracte 
inicialment subvencionat, i les empreses hauran d’aportar a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet la mateixa documentació i en la forma establerta en el punt 8. 
Renuncia total 
L’empresa haurà de presentar una renuncia total a la subvenció atorgada si es dóna un dels 
dos següents fets: 
 
1)No formalització de la contractació objecte de subvenció. 
 
2)Quan tingui lloc un acomiadament del treballador contractat amb càrrec a la subvenció que 
sigui declarat improcedent o nul. 
 
11. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
L'import màxim de les subvencions a atorgar serà el següent, per a cadascun dels 
contractes laborals: 
 
•En els contractes d'una durada de tres i fins a sis mesos, fins a un import de 700,00 EUR, i 
de fins a 1.000,00 €, si la persona contractada té més de 45 anys o es troba en situació de 
risc d’exclusió social. 
•En els contractes de sis o més mesos, fins a un import de 1.000,00 EUR i de fins a 1.500,00 
€ si la persona contractada té més de 45 anys o es troba en situació de risc d’exclusió 
social. 
•En els contractes de durada indefinida fins a un import de 2.000,00 € i de fins a 3.000,00 € 
en el cas de que la persona contractada té més de 45 anys o es troba en situació de risc 
d’exclusió social. 
 
Aquests imports de les subvencions es podran ampliar en els següents casos: 
 
•Si la persona contractada porta entre 6 i 12 mesos a l’atur, en 200,00 €. 
•Si la persona contractada porta entre un any i dos anys a l’atur, en 500,00 €. 
•Si la persona contractada porta més de dos anys a l’atur, en 1.000,00 €.  
 
Les quanties de les subvencions atorgades no podran excedir del 50 % del cost del 
contracte laboral formalitzat (salari brut + cost empresa Seguretat Social) . 
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L'import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no podrà ultrapassar el cost de l'obra o 
activitat subvencionada. 
En el supòsit que es finalitzi la relació laboral amb l'empresa abans de finalitzar el termini 
establert en els apartats anteriors, es procedirà a l'ajust de la subvenció pel temps efectiu de 
durada del contracte. 
En el cas que es contractin persones en situació de risc d’exclusió social, per a determinar 
aquesta situació serà necessari un informe de la Cap de la Unitat Tècnica de Serveis Socials 
de l’Ajuntament. 
 
12. REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
Sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet procedirà a la revocació total de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment 
següents: 
 
-En el cas de no acreditar la realització del contracte en un termini de 30 dies a partir de la 
signatura del contracte. 
-La contractació de persones que no compleixin els requisits establerts al punt 3. 
-La contractació reiterada de persones que van ser beneficiàries de la mateixa subvenció en 
el període immediatament anterior. 
-La manca de justificació de la totalitat dels fons rebuts. 
-El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals es va concedir l’ajut. 
-El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació 
de documents. 
-La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per 
part de l’òrgan municipal que gestiona la subvenció. 
-Que l’empresa efectuï un acomiadament que sigui declarat improcedent o nul o un 
expedient de regulació d’ocupació durant la vigència del contracte en la categoria per a la 
qual es realitza la contractació. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet procedirà a la revocació parcial de la subvenció 
atorgada en els casos d’incompliment i/o situacions següents: 
 
-La justificació incompleta dels fons rebuts 
-La renúncia parcial a la subvenció per part del beneficiari com a resultat de la modificació 
de la jornada laboral, acomiadament procedent per causes disciplinàries o baixa voluntària 
del treballador. 
 
13. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
Per tal de justificar el compliment dels requisits establerts en les presents bases, referents al 
contracte i a la persona objecte del mateix, els beneficiaris hauran d'aportar la següent 
documentació: 
▪ Contracte laboral degudament signat per les parts i acreditació del seu enregistrament. 
▪ Models TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació. 
▪ Justificants del pagament de la nòmina, que permetin garantir que l'import brut del 
contracte és superior al 50 % de la subvenció atorgada. 
  
La justificacions es podran presentar transcorreguts els tres primers mesos de contracte i/o 
als sis mesos del mateix, acreditant el compliment dels requisits. 
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L'Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció a partir dels 30 dies següents a la data 
de justificació dels requisits de les presents Bases, i pel termini degudament justificat. 
 
No obstant això, es podrà sol•licitar una bestreta del 75 % de l'import concedit i es pagarà en 
un termini màxim de 60 dies després d’haver-la sol•licitat, restant el 25 % retingut fins a la 
justificació de la subvenció concedida, import restant que es farà efectiu en el termini màxim 
de 30 dies des de la presentació de la justificació. 
 
14. REVISIÓ, ANUL•LACIÓ I RESPONSABILITATS 
La manca de justificació o del compliment dels requisits establerts en les presents bases, 
comportarà l'anul•lació total o parcial de la subvenció. 
 
15. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
La convocatòria determinarà el crèdit pressupostari que es destinarà a aquest programa de 
subvencions. 
 
SEGON.- DIPOSAR la publicació de les diferents bases al BOPB, al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament, les quals restaran exposades al públic durant el termini d’un 
mes, passat el qual, sense haver.se presentat cap reclamació passaran a ser definitives“ 
” 
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 
25/01/2018 

 
2018LLDC000075 

 

A data 
31/01/2018 

 
2018LLDC000105 

 

 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:45 hores, la Presidència aixeca la reunió de 
tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lma. senyora Alcaldessa accidental,, 
juntament amb mi, el Secretari accidental,, que certifico. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
 
 
 
 
 


