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 ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE MARÇ DE 2018  
A les 19:00 hores del dia 12 de març de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor 
Alcalde: 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció 
econòmica i portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut. 
 
 
 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 març de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

 2. - DESPATX D'OFICI 
No i ha hagut cap intervenció en aquests punt de l’ordre del dia 

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 L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I GASTRONÒMICA CEPS I MANDUCA  
 
 

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.  
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Que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, es va 
concedir a l’Associació Gastronòmica Ceps i Manduca de Sant Vicenç de Castellet una 
subvenció per un import de 2.720,93€.  
 
Que l’entitat l’Associació Gastronòmica Ceps i Manduca de Sant Vicenç de Castellet 
va percebre una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada, el qual 
ascendia a la quantitat de 2.720,93€.  
 
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  

 
PRIMER.- ACCEPTAR els justificants referits al exercici 2017 , que corresponen a la 
subvenció per activitats culturals atorgada al l’Associació Gastronòmica Ceps i 
Manduca de Sant Vicenç de Castellet per 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 i 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 
 
CONVOCATÒRIA AL CONCURS DE CARNESTOLTES 2018  



     
Expedient : JGL2018000011 

 

 

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

 
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 per a l’exercici 2018, es contempla una 
partida per a l’atorgament de premis per activitats culturals. 

Considerant que des de la Regidoria de Cultura s’han elaborat les bases de 
Participació a la Rua i Concurs de Carnestoltes 2018.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.  
 
Considerant que les bases per la participació a la Rua i Concurs de Carnestoltes 2018, 
varen ser aprovades en Junta de Govern Local el passat 5 de febrer de 2018.  
 
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 la convocatòria per a la participació a la Rua i Concurs de 
Carnestoltes 2018.  

SEGON.- CONVALIDACIÓ d’actes administratius segons l’article 52 de la Llei 39/2015 
d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació de les esmentada convocatòria a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de 
l’Ajuntament.”  
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents   
 
4. - DONAR COMPTE DECRETS  
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
5. - TEMES SOBREVINGUTS  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
 
5.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
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Assumpte  
 
CONSTATAR LA POSADA EN FUNCIONAMENT D'UNA ACTIVITAT DEDICADA A 
LA FABRICACIÓ FABRICACIO DE MAQUINÀRIA, PRODUCTES METÀL·LICS 
DIVERSOS I SERRALLERIA, AMB EMPLAÇAMENT A LA PLAÇA DE LA 
GENERALITAT, S/N (EXP. ANNEX III, 3/2015)  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant la sol·licitud presentada i documentació adjunta per la societat Reymatrol, 
S.L. amb CIF B-61864880 en data 03 de Juliol de 2015 amb numero de registre 
d’entrada E2015005436, relativa a una activitat consistent en Fabricació de 
maquinaria, productes metàl·lics diversos i serralleria, amb emplaçament a Plaça de la 
Generalitat, s/n en la qual es demanava permís per activitat classificada dins annex III 
segons la Llei 20/2009, quedant per tant subjecta a comunicació ambiental.  
 
Considerant que en data 14 de novembre de 2017, es remet còpia de l’expedient al 
Parc de Bombers de Manresa, per tal que emetin el pronunciament corresponent, en 
relació a la modificació de proteccions contra incendis.  
 
Considerant que, en data 1 de desembre de 2017, es van dur a terme la corresponent 
visita de comprovació, essent aquesta en sentit favorable.  
 
Considerant l’informe emès per l’Enginyera Municipal, de data 16 de març de 2015, 
que textualment diu:  
 

“INFORME DE SERVEIS TERRITORIALS 

Tipus de Llicencia: ACTIVITAT ANNEX III – 3.14 Fabricació de maquinària, productes 
metàl·lics diversos i serralleria”  
Número d’Expedient: 3/2015  
Número d’Informe: ML-2017-170  
Sol·licitant: REYMATROL, S.L.  
Emplaçament: Plaça de la Generalitat, s/n  

ANTECEDENTS I NORMATIVA D’APLICACIÓ  
 

1. Considerant la sol·licitud d’activitat comercial, presentada per la societat Reymatrol, 
S.L. amb CIF B-61864880 en data 03 de Juliol de 2015 amb numero de registre 
d’entrada E2015005436, relativa a una activitat consistent en Fabricació de 
maquinaria, productes metàl·lics diversos i serralleria, amb emplaçament a Plaça de la 
Generalitat, s/n en la qual es demanava permís per activitat classificada dins annex III 
segons la Llei 20/2009, quedant per tant subjecta a comunicació ambiental.  

Considerant que posteriorment s’ha presentat instancia en data 30 de març de 2017 
amb numero de registre E2017002989, en la qual es sol·licitat una prorroga per a la 
resolució de les esmenes i l’execució de les mesures contra incendis indicades en el 
projecte.  

Considerant que posteriorment s’ha presentat documentació complementaria segons 
instancia en data 17 d’octubre de 2017 amb numero de registre d’entrada 
E2017009706.  
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Considerant que posteriorment s’ha presentat documentació complementaria segons 
instancia de data 4 de desembre de 2017 segons numero de registre d’entrada 
E2017011463. 

 
2. Considerant la normativa jurídica vigent:  

 Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, d’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  
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals  
 Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 2 d’agost de 1996  
 

D’acord amb tot això  

INFORMO  
Segons el que marca la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitat, i d’acord amb la descripció de l’activitat que es realitza, 
l’activitat queda classificada dins de l’apartat 3.14) Fabricació de maquinària, productes 
metàl·lics diversos i serralleria, per tant sotmesa a l’annex III- Comunicació Ambiental.  
 
Les comunicacions ambientals tal i com es marca en l’article 52 de la llei 20/2009, s’ha 
de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les qual han 
d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si s’escau per la 
comunicació prèvia d’obres no subjecte a llicència. En aquest sentit, val a dir, que ja es 
disposa del títol habilitant corresponent atorgat. 
 
Que la documentació complementaria al projecte inicial presentada segons instancia 
E2017009706 es la que es detalla a continuació:  

 

a. Contracte de recollida i gestió de residus per part de l’empresa Reciclatges 
Pelegri, la qual es tracta d’una empresa autoritzada per part de l’Agencia de 
Residus.  

b. Legalització de la instal·lació elèctrica amb numero de registre davant industria 
9015-110055/2016.  

c. Plànol de planta baixa amb detall de zones d’ús no industrial signat pel tècnic 
Carles Jorge i Planell.  

d. Document de registre de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial de la 
instal·lació tèrmica amb numero de registre 37445/0137/2017.  

e. Certificat final del tècnic signat per Carles Jorge i Planell, enginyer tècnic industrial 
amb numero de col·legiat 11.264.  

f. Annex de resolució d’esmenes de la part contra incendis de data octubre de 2017, 
i numero de referencia 23/2016/000032.  

g. Alta de productor de residus davant de l’Agencia.  
h. Annex de justificació on es diu textualment:  

i. En l’apartat 1.5.1 del projecte hi ha un error que ara es subsanarà. A 
menys de 100 metres hi ha un edifici d’ús públic, que es la Sala 
Polivalent de Cal Soler i l’arxiu de Cal Soler.  

ii. El muntacàrregues no està en us, i està bloquejat perque no es pugui 
utilitzar.  

iii. S’adjunta càlculs del estudi acústic.  
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Que la documentació presentada posteriorment segons instancia E2017011463 es la 
següent:  

i. Certificat del tècnic redactor conforme “ els banys existent a la nau són 
d’ús exclusiu dels treballadors”.  

 
Que la documentació referida anteriorment, esmena les esmenes informades 
anteriorment, i que per tant queda justificat que al ser una empresa amb menys de deu 
treballadors i amb banys exclusius per als treballadors, sense que sigui obligatori 
disposar de banys per als client, no cal que aquests siguin adaptats. 

Segons el que marca la llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, l’activitat queda sotmesa 
a Regim d’intervenció de l’Administració de la Generalitat, donat que segons justifica el 
tècnic es tracta d’una activitat industrial amb construcció tipus Ah i risc d’incendi Baix 
amb una superfície superior a 1.500 m2.  

Atès això, s’ha enviat el projecte ambiental a la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments de la Regió d’Emergències Centre, per tal que puguin emetre 
el corresponent informe, amb numero de registre de sortida de les Dependències 
Municipals S2016001388 en data 13 d’abril de 2016, rebent informe desfavorable per la 
seva part segons numero de referencia 23/2016/000032. En data 14 de novembre, es 
va enviar la nova documentació rebuda a la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament i s’està pendent de rebré l’informe corresponent.  

Atès que en data 01 de desembre de 2017, es realitza visita de comprovació 
respecte als condicionants ambientals a l’activitat i que es comprova que s’ajusta al 
projecte.  
 
Que les condicions de les instal·lacions integrants de l’activitat s’ajusten al contingut del 
projecte i la documentació annexa presentada, tal com es fa constar en els diversos 
certificats tècnics aportats. 
 
Finalment es comproven visualment les mesures correctores per veure si són suficients 
per garantir la protecció a l’entorn, i es constata, que realitzada la inspecció visual 
superfície de la instal·lació elèctrica, i la documentació annexada en aquesta acta per la 
promotora i el certificat presentat pel tècnic director de l’obra, aquest és suficient.  

Donat tot l’exposat anteriorment, l’Ajuntament pot DONAR-SE PER ASSABENTAT de 
l’obertura de l’activitat de Fabricació de maquinaria, productes metàl·lics diversos i 
serralleria emplaçada a la Plaça de la Generalitat, s/n amb una superfície útil total 
de 2068.90 m2.  
 

Com a condicions inherents de l’activitat, el titular haurà de garantir les següents 
condicions en referencia a l’activitat objecte d’aquest informe: 

 
- Respecte a la posada en funcionament de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis de l’activitat, i d’acord amb el que marca la Llei 3/2010, de 18 de 
Febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis de les activitat, ja de ser 
l’organisme competent el que informi. En aquest cas i donat que l’ambit de 
competència es l’Administracio de la Generalitat, caldrà realitzar l’acte de 
comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010 i per tant presentar un 
certificat favorable emès per una entitat col·laboradora de l’Administració 
en l’ambit de la prevenció i la seguretatn en matèria d’incendis, per a 
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poder-ho transmetre-ho a la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament per a que pugui informar la part tècnica pertinent, 
un cop es revi informe favorable per part de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament,  
- Aquesta activitat no es podrà desenvolupar fora dels límits de les superfícies 
indicades en el projecte.  
- Caldrà mantenir lliure d’obstacles els passadissos i vies d’evacuació.  
- Es disposarà de rètols de prohibit fumar.  
- No es podrà utilitzar el muntacàrregues que connecta la planta baixa amb el 
magatzem de la planta soterrani, ates que no es disposa de la legalització del 
mateix. En cas que en un futur es volguí utilitzar caldrà presentar la 
corresponent autorització d’indústria per als aparells elevadors.  
- L’establiment complirà amb l’article 32 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de 
Política Lingüística, que estableix la senyalització i els cartel d’informació 
general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones 
usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser 
redactats, almenys en català.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Considerant els articles 69 i 70, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, relatius a les actuacions de control ambiental inicial i 
acta de control ambiental inicial, respectivament.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- CONSTATAR LA POSADA EN FUNCIONAMENT d’una activitat dedicada 
a FABRICACIÓ FABRICACIO DE MAQUINÀRIA, PRODUCTES METÀL·LICS 
DIVERSOS I SERRALLERIA, per part de la societat REYMATROL SL, a la finca 
situada a la Plaça de la Generalitat, s/n, d’aquesta localitat, sense perjudicis a tercers i 
salvant el dret de la propietat, segons visita de comprovació de data 1 de desembre de 
2017, relativa a allò que marca la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control ambiental d’activitats, i les condicions inherents de l’activitat, que consten en 
l’esmentat l’informe, que són: 

a. Respecte a la posada en funcionament de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis de l’activitat, i d’acord amb el que marca la Llei 3/2010, de 18 de 
Febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis de les activitat, ja de ser 
l’organisme competent el que informi. En aquest cas i donat que l’ambit de 
competència es l’Administracio de la Generalitat, caldrà realitzar l’acte de 
comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010 i per tant presentar un 
certificat favorable emès per una entitat col·laboradora de l’Administració 
en l’ambit de la prevenció i la seguretatn en matèria d’incendis, per a 
poder-ho transmetre-ho a la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament per a que pugui informar la part tècnica pertinent, 
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un cop es revi informe favorable per part de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament,  

b. Aquesta activitat no es podrà desenvolupar fora dels límits de les superfícies 
indicades en el projecte.  

c. Caldrà mantenir lliure d’obstacles els passadissos i vies d’evacuació.  

d. Es disposarà de rètols de prohibit fumar.  
 
e. No es podrà utilitzar el muntacàrregues que connecta la planta baixa amb el 
magatzem de la planta soterrani, ates que no es disposa de la legalització del 
mateix. En cas que en un futur es volguí utilitzar caldrà presentar la corresponent 
autorització d’indústria per als aparells elevadors.  

f. L’establiment complirà amb l’article 32 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de 
Política Lingüística, que estableix la senyalització i els cartel d’informació general 
de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i 
consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys 
en català.  

 
SEGON.- APROVAR, la liquidació de la taxa corresponent en aplicació de les 
Ordenances Fiscals, actualment en vigor, concretament l’Ordenança Fiscal núm. 17 
Reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. Segons la liquidació següent 
per un import total de 481,20 € (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUNT 
CÈNTIMS), 

LIQUIDACIÓ DE TAXA  
 

Tipus Impositiu  
 

TOTALS  
 

Procediment de comunicació prèvia 
ambiental municipal corresponent a les 
activitats incloses a l’Annex III de la Llei 
20/2009 o norma que modifiqui dit annex, 
excepte que les activitats que es 
classifiquen com a comercials, les quals 
tributaran segons el que s’especifica en els 
epígrafs 5è i 6è d’aquesta taula. Art. 6 
epígraf 3.1.  
 

Procediment comunicació 
prèvia.  
 

481,20 €  
 

TOTAL                                           481,20 €  
 

TERCER.- Comunicar la present resolució de forma reglamentària, tal com estableixen 
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment administratiu comú.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
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6. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data 
01/03/2018 

 
2018LLDC000213 

 

A data 
06/03/2018 

 
2018LLDC000237 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:20 hores, la Presidència aixeca la 
reunió de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde-president, 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 


