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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2018  
 
A les 13:45 hores del dia 19 de febrer de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió  de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. 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. 
 
Han assistit com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez 
 
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 12 de febrer de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
A favor 
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 
 
2. - DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 
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3. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I ENSENYAMENT, 
Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
3.1. Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS CULTURALS PER PART DE 
LA SOCIETAT CORAL L'ESTRELLA 
 

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. 
 
Que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es va concedir 
a l’entitat Societat Coral l’Estrella una subvenció per un import de 3.488,37€. 
 
Que l’entitat Societat Coral l’Estrella va percebre una bestreta per import del 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 3.488,37€. 
 
Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a les 
bases especifiques de la convocatòria i la subvenció va ser sol·licitada d’acord a la 
normativa vigent. 
 
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 
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PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017, que corresponen a la 
subvenció  per activitats culturals atorgada a l’entitat Societat Coral l’Estrella, per part  
d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 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. 
 
3.2. Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS EDUCATIVES PER PART DE 
L'AMPA DE L'ESCOLA FEDAC 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 1.137,18€ a l’entitat AMPA de l’Escola FEDAC. 
 
Considerant que a l’entitat AMPA de l’Escola FEDAC 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 
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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’Escola FEDAC. 
 
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 
 
 
4. - 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. 
 
4.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIO NOMINAL PER A ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS CULTURALS, CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A 
TERME PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL BRENY 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant el Ple de Municipal de data 29 de març de 2.017, va aprovar definitivament els 
pressupostos de l’any 2017 publicats al B.O.P. de data 5 d’abril del 2017 en el qual hi consta 
una Subvenció nominal amb aplicació pressupostària número  13 334 489102 a favor de 
l’Associació Cultural El Breny per un import de 2.000 € (DOS  MIL  EUROS). 
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Considerant que la Junta de Govern Local, de 24 de juliol de 2017, adoptà per unanimitat  la 
concessió a l’Associació Cultural El Breny per a l’exercici 2017 una subvenció nominal de 
2.000 euros. 
 
Considerant que la l’Associació Cultural El Breny, va percebre el 100% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.000€, mitjançant transferència bancaria el 4 
d’agost de 2017.  
 
Considerant que a l’expedient hi consta la següent documentació: sol·licitud de la subvenció, 
l’acord de Junta de Govern de concessió, memòria de l’activitat realitzada, estat de comptes 
amb ingressos i despeses de l’activitat subvencionada, justificació de la subvenció amb 
factures originals que justifiquen el 100% de l’import de la subvenció. 
 
Considerant que les factures presentades per a justificar la subvenció atorgada, ascendeix a 
2.184€. 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

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

S’ACORDA 
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats per l’Associació Cultural El Breny, 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 24 de juliol de 2017. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Comptabilitat de 
l’Ajuntament, per tal que en tinguin coneixement. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
5. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
6. - TEMES SOBREVINGUTS 
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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. 
 
6.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS LLIURE, 
PER LA VIA D’URGÈNCIA, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE 
SUBALTERNS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, PER A DONAR 
COBERTURA, SI S’ESCAU, A POSSIBLES SUPLÈNCIES O REFORÇOS DEL 
PERSONAL 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que el lloc de Subaltern/notificador es troba vacant a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, a conseqüència de la recent baixa del funcionari 
que la venia ocupant. 
 
Considerant que l’Ajuntament està valorant la possibilitat d’amortitzar la plaça, tenint en 
compte que estem immersos en un projecte d’administració electrònica, que donarà com a 
resultat una disminució important de les notificacions físiques que s’hauran de tramitar. 
 
Considerant que fins que no es pugui fer una valoració sobre la situació, l’Ajuntament té la 
intenció de convocar un procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’interinitat de 
subaltern/a per poder donar cobertura, si s’escau, a possibles suplències, vacants o reforços 
de la plantilla. 
 
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, si s’escau, a personal interí provinent d’aquesta 
borsa. 
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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 
lliure per a la constitució d’una borsa d’interinitat de subaltern/a, per poder donar cobertura a 
possibles vacants, suplències o reforços de la plantilla 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. 
 
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 lliure, i per la via 
d’urgència, per a la constitució d’una borsa d’interinitat de subalterns per poder donar 
cobertura, si s’escau, a possibles suplències, vacants o reforços de la plantilla. 
 
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. 
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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 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I IMATGE, 
ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, Sr/a. M.DEL 
CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
6.2. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT 
D’ARQUITECTES TÈCNICS, PER A DONAR COBERTURA, SI S’ESCAU, A POSSIBLES 
SUPLÈNCIES O REFORÇOS DEL PERSONAL DE LA UNITAT DE SERVEIS TÈCNICS 
DE L’ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que el lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/a es troba vacant a la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, havent estat ocupat durant els darrers 
anys, en què hi ha hagut restriccions de l’oferta pública d’ocupació, per personal extern, 
vinculat a l’Ajuntament mitjançant un contracte de serveis. 
 
Considerant que l’Ajuntament té la intenció de regularitzar la situació, instant el procés 
selectiu per a l’ocupació de la plaça d’arquitecte/a tècnic/a, que ha estat incorporada en 
l’oferta pública d’ocupació de 2017, aprovada per Decret de l’Alcaldia Presidència de data 27 
de desembre, que ha estat publicada en el BOPB de data 10 de gener d’enguany. 
 
Considerant que, mentrestant no es pugui aprovar i dur a terme el procés selectiu definitiu, 
l’Ajuntament té la intenció de regular la constitució d’una borsa d’interinitat d’arquitectes 
tècnics per poder donar cobertura, si s’escau, a possibles suplències, vacants o reforços de 
la plantilla. 
 
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. 
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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, si s’escau, a personal interí provinent d’aquesta 
borsa. 
 
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 constitució d’una borsa d’interinitat d’arquitectes tècnics/ques, per 
poder donar cobertura a possibles vacants, suplències o reforços de la plantilla 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. 
 
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. 
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Per tot això que , 
S’ACORDA 

 
PRIMER: APROVAR les bases específiques reguladores del concurs oposició lliure per a la 
constitució d’una borsa d’interinitat d’arquitectes tècnics/ques per poder donar cobertura, si 
s’escau, a possibles suplències, vacants o reforços de la plantilla. 
 
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 vint (20) 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 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
6.3. 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 KICKBOXING 
PUGNATOR CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 11 de juliol de 2017, adoptà per unanimitat  la 
concessió al Club Kickboxing Pugnator Castellet per a l’exercici 2017 una subvenció per 
activitats i esdeveniments esportius de 2.394,40€. 
 
Considerant que el Club Kickboxing Pugnator Castellet, va percebre el 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.394,40€ 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 
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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 Kickboxing Pugnator Castellet 
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. 
 
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 ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 

 
6.4. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte 
 
CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LA 
PISCINA MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET DURANT EL PERÍODE 
ESTIUENC DELS ANYS 2018 I 2019 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que és necessària la contractació de la prestació dels serveis de vigilància, 
salvament i socorrisme a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet durant els 
períodes estiuencs dels anys 2018 i 2019, amb el benentès que es tracta, d’una part, de 
prevenir riscs i accidents als usuaris de la piscina municipal, vetllar per la seguretat i 
integritat i prestar, si fos necessari, els primers auxilis bàsics i, en cas de gravetat, posar 
al ferit a disposició dels serveis mèdics i sanitaris corresponents. 
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Considerant que en data 8 de febrer de 2018, l’Alcaldessa accidental de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet va realitzar la provisió d’alcaldia per iniciar l’expedient  de 
contractació. 
 
Considerant que es tracta d’un contracte administratiu de serveis públics, d’acord amb 
allò que estableix l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre «són contractes de serveis 
els que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una 
activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra o un subministrament. Els 
contractes de serveis se divideixen en les categories enumerades en l’Annex II d’aquesta 
Llei». 
 
Considerant que l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que els 
contractes que subscriguin les Administracions Públiques s’adjudicaran per procediment 
obert, restringit o negociat. 
 
Considerant que atesa la característica del servei,  es considera que el procediment més 
adequat  per a la seva contractació és el procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 
Considerant que s’ha procedit a la confecció del corresponent plec de clàusules 
administratives particulars, i el plecs de prescripcions tècniques el qual consta a 
l’expedient, i que hauran de regit la licitació i contractació de la prestació dels serveis de 
vigilància, salvament i socorrisme a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
— Els articles 10, 19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 157 a 161 i 301 a 312 i disposició 
addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
— El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
— El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de 
l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
— Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques) 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 609, 
de 16 de juny de 2015. 

 
Es per tot això que,  

 
S’ACORDA 
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PRIMER. APROVAR l’expedient per a la contractació del servei de VIGILÀNCIA, 
SALVAMENT I SOCORRISME A LA PISCINA MUNICIPAL de Sant Vicenç de Castellet, 
mitjançant tramitació ordinària, i per mitja de  procediment obert, per tal de determinar 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per al servei. 
 
SEGON. AUTORITZAR, la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació anirà a 
càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de l’exercici 2018 i 
2019, a les aplicacions pressupostàries i pels imports que tot seguit es detallen, sota la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions 
que es derivin d’aquest contracte en el exercici corresponent, corresponent a la partida 
pressupostària núm. 18.342.227079 
 
TERCER. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme a 
la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet. 
 
QUART. PUBLICAR Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de 
Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies naturals, els 
interessats presentin les proposicions que considerin convenients. 

 
CINQUÈ. PUBLICAR la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de 
Contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de 
celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
SISÈ- FACULTAR a l’Alcalde o persona que legalment el substitueixi, per tal que dugui a 
terme l’efectivitat dels precedent acords i en especial el requeriment a l’oferta més 
avantatjosa, tal com estableix l’article 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat  dels assistents 
 
 
7. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
De data 
08/02/2018 

 
2018LLDC000141 

 

A data 
12/02/2018 

 
2018LLDC000150 
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I no havent-hi altres temes per a tractar a les 14:15 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] 
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