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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2018  
 
A les 19:45 hores del dia 12 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 5 de febrer de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
2. - DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia  
 
3. - REGIDORIA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr/a. 
DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
3.1. 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 DEL Sr. --- 
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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 pel Sr. --- com referent a la subvenció 
atorgada per part d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2016, com subvencions als 
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 
 
 
4. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT 
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“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
4.1. Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS EDUCATIVES PER PART DE 
L'AMPA DE L'ESCOLA PUIGSOLER 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2017, es contemplava una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 2017, 
va aprovar les Bases Especifiques per a l’organització d’activitats i esdeveniments culturals 
a Sant Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant l’exercici 2017 per les entitats 
culturals sense ànim de lucre. 
 
Considerant que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es 
va concedir una subvenció de 1.288,81€ a l’entitat AMPA de l’Escola Puigsoler. 
 
Considerant que a l’entitat AMPA de l’Escola Puigsoler va percebre una bestreta per import 
del 100% de la subvenció atorgada, mitjançant transferència bancaria el 17 d’agost de 2017. 
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la subvenció, 
acord de Junta de Govern Local de concessió, memòria de l’activitat realitzada, estat de 
comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció 
amb factures originals que justifiquen el 100% de l’import de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, que corresponen a les 
subvencions per activitats educatives atorgades per aquest Ajuntament, segons acord de la 
Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, presentats per a l’entitat AMPA de 
l’Escola Puigsoler. 
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SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
4.2. Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS PER PART DE L'AMPA DE L'ESCOLA SANT VICENÇ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2017, es contemplava una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments culturals. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 2017, 
va aprovar les Bases Especifiques per a l’organització d’activitats i esdeveniments culturals 
a Sant Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant l’exercici 2017 per les entitats 
culturals sense ànim de lucre. 
 
Considerant que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es 
va concedir una subvenció de 1.246,69€ a l’entitat AMPA de l’Escola Sant Vicenç. 
 
Considerant que a l’entitat AMPA de l’Escola Sant Vicenç va percebre una bestreta per 
import del 100% de la subvenció atorgada, mitjançant transferència bancaria el 17 d’agost 
de 2017. 
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la subvenció, 
acord de Junta de Govern Local de concessió, memòria de l’activitat realitzada, estat de 
comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció 
amb factures originals que justifiquen el 100% de l’import de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, que corresponen a les 
subvencions per activitats educatives atorgades per aquest Ajuntament, segons acord de la 
Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, presentats per a l’entitat AMPA de 
l’Escola Sant Vicenç. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
5. - REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ, IMATGE I 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I IMATGE, 
ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, Sr/a. M.DEL 
CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
5.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, I PER LA VIA 
D’URGÈNCIA, D’UN/A INFORMADOR/A DEL PARC NATURAL-DINAMITZADOR/A 
TURÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant que des de les Regidories de Medi Ambient i de Turisme es posa de manifest la 
necessitat de contractar temporalment a una persona que pugui fer-se càrrec del punt 
d’informació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac i que, a més, dugui a 
terme les tasques de Dinamitzador/a turístic, per promocionar i dinamitzar les diferents 
ofertes turístiques impulsades des de l’Ajuntament. 
 
Considerant que l’Ajuntament disposava d’una borsa d’interinitat d’informadors/es del Parc 
Natural que va vèncer el mes de setembre passat, per la qual cosa és necessari obrir un nou 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
 

 

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

6 
 

procés selectiu per contractar aquesta persona, i per donar-li aquest perfil més plural 
d’informador i dinamitzador turístic. 
 
Considerant que l’Ajuntament té en tràmit l’aprovació d’un conveni, amb Diputació de 
Barcelona, a través del qual s’iniciaria la campanya d’informació del parc natural de Sant 
Llorenç del Munt i de l’Obac, el proper dia 10 de febrer i durant tota l’anualitat 2018, i 
Diputació concediria una subvenció per fer front a la major part de les despeses de personal 
derivades de la contractació de l’informador del parc. 
 
Considerant que la normativa vigent en matèria de personal servei de les entitats locals, 
preveu la possibilitat de contractar personal laboral temporal o funcionaris interins només en 
aquells casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que 
afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Considerant que per acord adoptat en sessió plenària del dia 30 de desembre de 2015, es 
van aprovar els serveis essencials i sectors prioritaris de Sant Vicenç de Castellet per a 
aquesta legislatura, vinculant els mateixos a les accions i projectes inclosos en el Pla 
d’Actuació Municipal, PAM 2015-2019: SVC pensa en gran!, aprovat en sessió plenària del 
dia 25 de novembre de 2015, com a full de ruta per a la present legislatura. 
 
Considerant que es disposa dels crèdits suficients i adequats en el capítol 1 del vigent 
pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovat en sessió plenària del dia 25 d’octubre de 
2017, per tal de poder donar cobertura a aquesta necessitat de personal, que ve finançada 
en part per una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona. 
 
Considerant que, a aquests efectes, i tenint en compte tots els preceptes legals esmentats 
amb anterioritat i la normativa vigent en matèria de selecció de personal al servei de les 
Administracions Públiques, s’ha procedit a la redacció de les bases específiques del concurs 
oposició lliure per a la contractació laboral temporal, i per la via d’urgència, per poder 
atendre el conveni el més aviat possible, d’un/a informador/a del Parc Natural—
Dinamitzador/a turístics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que es sotmeten a 
aprovació en aquest acte. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el què disposa l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, articles 63 i següents del Reglament del personal al 
servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 42 i 
següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, sobre 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en matèria de funció pública. 
 
Considerant el què estableix la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017, en defecte de nova llei de pressupostos per a 2018. 
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Considerant que per acord plenari adoptat en data 30 de desembre de 2015, l’Ajuntament 
aprovava el que considerava serveis essencials i sectors prioritaris a Sant Vicenç de 
Castellet, en concordança del PAM 2015-2019: SVC pensa en gran!, aprovat en sessió 
plenària del dia 25 de novembre de 2015. 
 
Considerant que una de línies estratègiques de l’esmentat document pretén incidir en els 
serveis a les persones i en la cultura, com a eixos estratègics de gestió municipal. 
 
Considerant els informes tècnics lliurats al respecte, que obren en l’expedient. 

 
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 reguladores del concurs oposició lliure per a la 
contractació laboral temporal i per la via d’urgència, d’un/a informador del parc natural—
dinamitzador/a turístic de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per a què es 
responsabilitzi de l’atenció i dinamització de l’Oficina del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i de l’Obac, així com de la promoció i dinamització de les diferents ofertes turístiques 
impulsades per l’Ajuntament. 
 
SEGON: DISPOSAR la publicació íntegra d’aquestes bases i de la corresponent 
convocatòria en el BOPB, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica 
(www.svc.cat), per tal de donar el tràmit de publicitat de deu (10) dies naturals, als efectes 
de què les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud per optar al procés 
selectiu. 
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
6. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
6.1. Assumpte 
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APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PEL CLUB D’ESCACS 
CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017, adoptà per unanimitat la 
concessió al Club d’Escacs Castellet per a l’exercici 2017 una subvenció nominal de 
558,93€ 
 
Considerant que el Club d’Escacs Castellet, va percebre el 100% de la subvenció atorgada, 
el qual ascendia a la quantitat de 558,93€ el dia 3 d’agost de 2017 mitjançant transferència 
bancària. 
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la justificació 
subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció, memòria detallada de l’activitat 
realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures que justifiquen  més del 100% de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 
  

S’ACORDA 
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club d’Escacs Castellet referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció per activitats esportives concedida per 
part d’aquest ajuntament per a l’any 2017 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. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions 
Publiques. 
” 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
 

 

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

9 
 

 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
6.2. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PEL TOTMOTO BAGES 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017, adoptà per unanimitat  la 
concessió al Totmoto Bages Sud per a l’exercici 2017 una subvenció per activitats i 
esdeveniments esportius de 1.063,77€ 
 
Considerant que el Totmoto Bages Sud, va percebre el 100% de la subvenció atorgada, el 
qual ascendia a la quantitat de 1.063,77€, mitjançant transferència bancaria el 3 d’agost de 
2017. 
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la justificació 
subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció , memòria detallada de l’activitat 
realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures que justifiquen  més del 100% de la subvenció. 

 
FONAMENTS DE DRET 

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

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Totmoto Bages Sud referits a l’exercici 
de 2017, que corresponent a la subvenció per activitats i esdeveniments esportius concedida 
per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 
2017. 
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SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per al seu coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions 
Publiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
6.3. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PER L’ASSOCIACIÓ 
BAGESPORT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017 , adoptà per unanimitat  la 
concessió a l’Associació Bagesport per a l’exercici 2017 una subvenció nominal de 645,48€ 
 
Considerant que el l’Associació Bagesport, va percebre el 100% de la subvenció atorgada, 
el qual ascendia a la quantitat de 645,48€ el dia 3 d’agost de 2017 mitjançant transferència 
bancària. 
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la justificació 
subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció, memòria detallada de l’activitat 
realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures que justifiquen  més del 100% de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
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Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel l’Associació Bagesport referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció per activitats i esdeveniments esportius  
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. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions 
Publiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
7. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per assabentats 
 
8. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE 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 REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I 
ENDERROC DE COBERTS DE LA MASIA DE CAL MARTI DE VALLHONESTA, AL TM 
DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (EXP. 7/2016). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant  la sol·licitud presentada per la SRA. ---., amb registre d’entrada E2016----, de 
data 8 d’abril de 2016, relativa a la llicència urbanística per a rehabilitació, ampliació i 
enderroc de coberts de la masia “Cal Marti”, amb emplaçament a Vallhonesta de Sant 
Vicenç de Castellet. 
 
Antecedents: 
 
-Considerant que l’actuació forma part d’un Projecte d’Actuació Específica que es va tramitar 
l’any 2013, i que es va tramitar per l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2010,  
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Ates que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió d’11 de 
juliol de 2014, ha adoptat, l’acord següent : 
 

-1 Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, el Projecte en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació, 
ampliació i enderroc de coberts de la masia Cal Martí, de Sant Vicenç de Castellet, 
formulat per la senyora M A F i tramès per l’Ajuntament. 

 
Atès que en data 20 de juliol de 2015, es concedeix de la a CTUCC en la qual  aprova una 
pròrroga de la  de l’esmentada resolució.  
 
Atès que en data 8 d’abril de 2016, la propietat va sol.licitar la corresponent llicència d’obres 
amb la presentació d’un Projecte Bàsic sense visar (2 còpies). 
 
El projecte Bàsic que es va presentar en aquest Ajuntament, no s’ajusta en quan a 
superfícies ni a usos amb el projecte aprovat per la CTUCC.  
 
- Vist que en data 23/05/2016 es va els Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, van emetre un informe d’esmenes referent al Projecte Bàsic presentat,  
 
- Vist que en data 06/06/2017 s’aporta 1 copies de Projecte Bàsic amb les justificacions 
demanades amb l’informe d’esmenes anterior.  
 
- Vist que en data 27/12/2017 la propietat aporta per via correu electrònic una còpia 
complerta de l’escriptura de la finca, on la superfície d’aquesta és igual a 8,7153 Ha > 4,5 Ha  
 
- Vist que en data 22/01/2018 s’aporta una justificació de les ampliacions grafilades en el 
Projecte Bàsic presentat en aquest Ajuntament en data 8 d’Abril de 2016, no comporten un 
increment un augment de més d’un 30 % respecte de les superfícies del projecte aprovat per 
la CTUCC en data 11 de juliol de 2014, tal i com especifica l’article 48.2 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,  
 
 
Considerant que en data 24 de gener  de 2018,  l’Arquitecte Municipal, emet el corresponent 
informe favorable,  que en la seva part essencial i resolutòria   estableix el següent:  
 

S’’ADJUNTA LA JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 64/2014 

En data 22 de gener de 2018, es presenta a l’Ajuntament segons el registre d’entrada nº 
E2018---de 22/01/2018, una còpia de  la memòria del Projecte Bàsic Esmenat, amb la 
incorporació de la justificació de l’article 48.2 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que diu el següent: 
 
Article 48 
Excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica 
 
48.2 Les ampliacions que no superin el 30% de les obres preexistents i autoritzades amb l’aprovació 
prèvia d’un projecte d’actuació específica no exigeixen l’aprovació d’un nou projecte d’actuació 
específica. 
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- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número E2016--- de 08/04/2016, i les posteriors de 
aportació de documentació o esmenes de projecte bàsic números ES2017--- de 6/06/2017 i 
E2018000568 de 22/01/2018 de la Sra. ---, on sol·licita llicencia urbanística per 
REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I ENDERROC DE COBERTS DE LA MASIA DE CAL MARTÍ 
DE VALLHONESTA, al TM de Sant Vicenç de Castellet. 
 
- Vist que la finca on es troba la masia, es troba situada en regim d’ús de sòl no urbanitzable 
 
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, AMPLIACIÓ I ENDERROC 
DE COBERTS DE LA MASIA DE CAL MARTÍ DE VALLHONESTA al TM de Sant Vicenç de 
Castellet, amb un pressupost segons ordenances fiscals de 271.500,55 €, 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. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
 Considerant  el que estableix l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer referent al 
procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable 

 
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 el que estableix l’article 48.2 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística relatiu a les excepcions a 
l’aprovació d’un projecte d’actuació específica, prescriu que  no obstant el que estableix l’article 
47.1, no és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per obtenir llicència 
urbanística, atesa l’escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl afectada per l’actuació, 
en els supòsits següents: 
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48.2 Les ampliacions que no superin el 30% de les obres preexistents i autoritzades 
amb l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica no exigeixen l’aprovació 
d’un nou projecte d’actuació específica. 

 
Considerant  l’informe emès per Secretaria en data 24 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, 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. 

 
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 a la SRA ---., per a LA 
REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I ENDERROC DE COBERTS DE LA MASIA CAL MARTÍ 
SITUADA A VALLHONESTA TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, 
corresponent a l’expedient d’obra major núm. 7/2016, sense perjudici  de tercers i salvat el 
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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, de conformitat amb les prescripcions la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió d’11 de juliol de 2014 i del projecte 
presentat que consta en l’expedient. 
 
 
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 ( Obra 
major en SNU 
subjecte a l’art. 
Del TRUC) 

415+2% 
PEM 271.500,55 €  5.845.01 €   

Impost de 
construccions 4,00% 271.500,55 € 10.860,02 €   
Placa      15,00 €  
TOTAL     16.720.03 €   

 
 
TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
de data 28 de gener de 2018,que són: 
 

- No es podran iniciar les obres fins que s’aporti el projecte d’execució corresponent visat pel 
Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, i un informe subscrit per la direcció facultativa de 
les obres sobre l’adequació al projecte autoritzat, en compliment de l’art.34.3 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.  
 
- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de presentar un Assumeix visat d’arquitecte. 
 
- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de presentar un Assumeix visat d’arquitecte tècnic amb 
el compliment de Control de Qualitat. 
 
- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de presentar l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
corresponent visat per un Col·legi Oficial.      
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- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de presentar el Nomenament de Contractista i un  
comprovant de la vigència de responsabilitat civil.  
 
- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el  decret 161/2001 de gestió de residus, s’haurà 
d’abonar una fiança mínima 1.661 €,  € en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte bàsic presentat en aquest Ajuntament. 
 
- 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. 
 
- Llicències d’obres majors amb responsabilitat de dos tècnics: 1 any per iniciar-les i 3 anys 
per finalitzar-les (total 4 anys).” 
 

Les prescripcions de l’informe favorable de l’administració competent en matèria de paisatge  de data 
27 de març de 2014, condicionada a que es tinguin en compte les següents recomanacions: 
 

• Incloure en la ordenació proposada les edificacions disperses a nord, detallant les actuacions 
a fer (enderroc, rehabilitació, etc.) i englobant-les en el conjunt. 

• Incorporar mesures d’integració paisatgística que garanteixin l’encaix i condicionament de la 
proposta amb l’entorn proper pel que fa al tractament dels espais de relació i maniobra (espai 
d’era de l’entrada principal, espais pavimentats i escales al voltant de la nova construcció, 
camins, piscina, etc.) 

• Tenir en compte la vegetació associada a mantenir i/o a potenciar al voltant de les 
edificacions, així com el tractament dels murs de pedra a rehabilitar. 

 
Les consideracions de  l’informe de l’ACA de data 25 de febrer de 2014, on es conclou que 
l’emplaçament es troba: 
 

• Fora de les àrees d’aqüífers classificats 
• Fora de les zones declarades vulnerables 
• Dintre de zones sensibles declarades 
• Dintre dels límits dels espais protegits 
• Dintre de les lleres públiques, zona de servitud o zona de policia, i que per tant, CALDRÀ 

disposar prèviament de la corresponent autorització d’obres de domini públic hidràulic o zona 
de policia, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 849/1986 (Reglament del Domini 
Públic Hidràulic) 

• Que li seran de compliment una sèrie de consideracions descrites en les conclusions. 
• Que l’informe no eximeix el peticionari de l’obligació d’obtenir les oportunes 

autoritzacions/informes que poguessin ésser necessàries d’altres Organismes de 
l’Administració Central, Autonòmica o Local, en especial les relacionades amb els aspectes 
mediambientals/paisatgístics. De la mateixa manera, aquest informe no comporta cap 
autorització.  

 
Cal tenir en compte  l’informe de l’Institut Geològic de Catalunya, de data 21 de gener de 2014, que 
diu que l’actuació proposada no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic, i que en 
cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta paleontològica 
caldrà atenir-se al que disposa la Llei  9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el 
Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
 
Cal fer esment l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de data 27 de juny de 2014, en sentit favorable, sempre que es mantingui 
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l’activitat agrícola. En el mateix sentint l’informe del Departament de Cultura informe 
favorablement, amb l’advertiment que en el cas de descobriment de restes arqueològiques 
i/o paleontològiques durant l’execució del projecte, s’haurà d’aplicar el que disposen les 
articles 51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del 
Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paraontològic. 
 
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 REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
8.2. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS EDUCATIVES PER PART DE 
L'AMPA DE L'IES CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2017, es contemplava una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments educatius. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de març de 2017, 
va aprovar les Bases Especifiques per a l’organització d’activitats i esdeveniments educatius 
a Sant Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant l’exercici 2017 per les entitats 
culturals sense ànim de lucre. 
 
Considerant que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es 
va concedir una subvenció de 909,75€ a l’entitat AMPA de l’IES Castellet. 
 
Considerant que a l’entitat AMPA de l’IES Castellet va percebre una bestreta per import del 
100% de la subvenció atorgada, mitjançant transferència bancaria el 17 d’agost de 2017. 
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la subvenció, 
acord de Junta de Govern Local de concessió, memòria de l’activitat realitzada, estat de 
comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció 
amb factures originals que justifiquen el 100% de l’import de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
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Considerant el que estableix el capítol IV, art. 30, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, que corresponen a les 
subvencions per activitats educatives atorgades per aquest Ajuntament, segons acord de la 
Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, presentats per a l’entitat AMPA de l’IES 
Castellet. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
8.3. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS ESPORTIVES PER PART 
DEL CLUB TAEKWONDO CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 3 de juliol de 2017 , adoptà per unanimitat  la 
concessió al Club Taekwondo Castellet per a l’exercici 2017 una subvenció per activitats i 
esdeveniments esportius de 2.962,18€ 
 
Considerant que el Club Taekwondo Castellet, va percebre el 100% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.962,18€ el dia 3 d’agost de 2017 mitjançant 
transferència bancària 
 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
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Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la justificació 
subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció , memòria detallada de l’activitat 
realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures que justifiquen  més del 100% de la subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Taekwondo Castellet referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció per activitats i esdeveniments esportius 
concedida per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, de 3 de 
juliol de 2017. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per al seu coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions 
Publiques.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
8.4. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES, 
CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PEL CLUB PESCA OLIMPIC 
CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
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Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017, adoptà per unanimitat  la 
concessió al Club Pesca Olímpic Castellet per a l’exercici 2017 una subvenció per 
esdeveniments i activitats esportives per un import de 1.308,98 euros. 
 
Considerant que la Club Natació Castellet., va percebre el 100% de la subvenció atorgada, 
el qual ascendia a la quantitat de 1.308,98€ el dia 3 d’agost de 2017 mitjançant transferència 
bancària 
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases reguladores de a subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Considerant que a l’expedient i consta la següent documentació: sol·licitud de la justificació 
subvenció, acord de concessió, acceptació de la subvenció , memòria detallada de l’activitat 
realitzada, Estat de comptes amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, 
justificació de la subvenció amb factures que justifiquen  més del 100% de la subvenció. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 de juny de 
2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Pesca Olímpic Castellet referits a 
l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció per esdeveniments i activitats esportives  
concedida per part d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, de 11 
de juliol de 2017. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions 
Publiques.” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
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“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I IMATGE, 
ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, Sr/a. M.DEL 
CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
8.5. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE SIS PERSONES, 
QUE ES CONTRACTARAN PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE SOM-hi! 2018, AMB 
L’AJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018, 
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que en data 14 de març de 2017, tenia entrada al registre general de 
l’Ajuntament l’escrit de Diputació de Barcelona a través del qual es comunica a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Castellet l’aprovació del Programa complementari de foment de 
l’ocupació local 2017-2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i la 
concessió d’un ajut per import de 192.850,70 €, corresponent  96.425,35 € a l’anualitat 2017 
i 96.425,35 € a l’anualitat 2018. 
 
Considerant que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 10 d’abril de 
2017, l’Ajuntament acceptà l’esmentat ajut, per a les anualitats 2017 i 2018. 
 
Considerant que amb l’ajut extraordinari concedit per Diputació de Barcelona, es pretenen 
formalitzar fins a dotze contractacions, incloses en la línia 1, de suport a l’ocupació local, 
suport als plans locals d’ocupació, sis de les quals cal seleccionar-les, segons el següent 
detall: 
 
. 1 agent cívic 
. 2 peons de manteniment per a la brigada municipal 
. 2 peons de manteniment per la zona esportiva 
. 1 auxiliar de bibliopiscina 
 
Considerant que la normativa vigent en matèria de personal servei de les entitats locals, 
preveu la possibilitat de contractar personal laboral temporal només en aquells casos 
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, 
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament 
dels serveis públics essencials. 
 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
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Considerant que, en aquest cas, en tractar-se de plans d’ocupació que tenen per objectiu 
dinamitzar i afavorir la contractació de persones desocupades, que ve avalat i subvencionat 
per la Diputació de Barcelona, es poden dur a terme les contractacions laborals pertinents. 
 
Considerant que, a aquests efectes, i tenint en compte tots els preceptes legals esmentats 
amb anterioritat, s’ha procedit a la redacció de les bases específiques del concurs lliure per 
a la selecció de sis persones joves que es contractaran a través d’aquest ajut extraordinari 
concedit per la Diputació de Barcelona com a suport a la reactivació de l’ocupació local. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant el què disposa l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a 
la reforma de la funció pública, articles 63 i següents del Reglament del personal al servei de 
les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 42 i següents del 
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, sobre l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, en matèria de funció pública. 
 
Considerant el vigent pressupost municipal per a 2018, aprovat en sessió plenària del dia 25 
d’octubre de 2017. 
 
Considerant l’informe lliurat al respecte pels Departaments de Recursos Humans i 
d’Intervenció. 

 
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 la Memòria del Projecte SOM-hi! 2018, que disposa la contractació de 
personal que es durà a terme durant l’anualitat 2018, a càrrec de l’ajut extraordinari concedit 
per la Diputació de Barcelona com a suport a la reactivació de l’ocupació local, en el marc 
del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017—2018, inclòs en el 
programa “Xarxa Governs Locals 2016-2019”. 
 
SEGON: APROVAR les bases específiques reguladores del concurs lliure per a la selecció 
de sis persones que es contractaran a través d’aquest ajut extraordinari concedit per la 
Diputació de Barcelona com a suport a la reactivació de l’ocupació local, en el marc del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017—2018, inclòs en el programa 
“Xarxa Governs Locals 2016-2019”. 
 



 

    
 

Expedient : JGL2018000007  
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TERCER: DISPOSAR la publicació íntegra d’aquestes bases i de la corresponent convocatòria 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la seu electrònica i al BOPB, per tal de donar el tràmit 
de publicitat de vint (20) dies naturals, als efectes de què les persones interessades puguin 
presentar la seva sol·licitud per optar al concurs lliure. 
 
QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
9. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
De data 
02/02/2018 

 
2018LLDC000106 

 

A data 
07/02/2018 

 
2018LLDC000140 

 

 
 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:15 hores, la Presidència aixeca la reunió de 
tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. Senyora  Alcaldessa  accidental, 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
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