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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2018  
 
A les 19:30 hores del dia 19 de març de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de la Junta de Govern Local, sota la presidència de la tercera Tinent 
d’Alcalde: 
 
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, actuant com a presidenta, 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. 
 
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. 
 
Ha excusat la seva presència el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU 
 
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 març 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. 
DANIEL MAURIZ VIDAL  
 
3.1. Assumpte  
 
APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BCF TRESORERIA J/2018/2 FEBRER 2018 
PER IMPORT DE 447,05 €  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/2 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
febrer de 2018, satisfetes amb càrrec a la bestreta de caixa fixa que en el seu dia es 
va aprovar  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la 
Intervenció de Fons amb un import total de 447,05 €  
 

FONAMENTS DE DRET  
 
Considerant l’Annex I de les Bases d’execució del pressupost 2018 de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet, el qual conté la Instrucció de Bestretes de Caixa Fixa  
 
Per tot això que, 

S’ACORDA  
 

PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/42 justificades per import líquid de 447,05 €  
 
SEGON: APROVAR la relació comptable i procedir per aquest import a la reposició de 
la bestreta de caixa fixa autoritzada  
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords al departament de Serveis Econòmics als 
efectes adients”  
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

4. - REGIDORIA DE 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 LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT 
D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER A COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES I 
REFORÇOS DEL PERSONAL D’OFICINES DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
DE CASTELLET.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Com a resultat de la potestat reglamentària i d’autoorganització que la normativa 
vigent en matèria de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
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Règim Local, atribueix als ens locals, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va 
aprovar, en sessió plenària celebrada el dia 25 de novembre de 2015, el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM 2015- 2019 SVC pensa en gran!), com a instrument i guió 
de treball per als propers quatre exercicis i com a carta de servei i de compromís 
envers la ciutadania, que persegueix recuperar l’esplendor dels anys seixanta, en què 
el municipi era un referent per a la comarca del Bages, tant des del punt de vista 
d’equipaments com des de l’oferta de serveis educatius i culturals.  
 
L’atenció a les persones i el bon govern i transparència són dos dels eixos estratègics 
de l’esmentat PAM, que engloba, entre d’altres, uns serveis administratius àgils i 
eficients que garanteixin la prestació dels serveis públics a la ciutadania de Sant 
Vicenç de Castellet. 

Així mateix, 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.  
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té la necessitat de disposar d’una Borsa de 
treball vigent de personal auxiliar administratiu, per poder donar cobertura a les 
diferències incidències, derivades de baixes per incapacitat temporal, gaudiment de 
vacances, acumulació de tasques, etc. del personal d’Oficines, que no pot quedar 
desatès en determinades situacions per tal de garantir la correcta gestió administrativa 
dels afers públics. 

L’actual borsa d’interinitat de personal auxiliar administratiu va ser aprovada per Decret 
de l’Alcaldia Presidència núm. 2016LLDC000289, dictat en data 7 d’abril, amb una 
durada de dos anys, que fineix el dia 7 d’abril de 2018, pel que es posa de manifest la 
necessitat d’instar el corresponent procés selectiu per procedir a la constitució d’una 
nova borsa d’interinitat que garanteixi el cobriment de possibles incidències.  
 
La normativa vigent en matèria de personal servei de les entitats locals, preveu la 
possibilitat de contractar personal laboral temporal o nomenament de personal 
funcionari interí 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.  
 
En cas de què es doni una de les circumstàncies esmentades amb anterioritat, la 
contractació o nomenament provisional s’hauria de fer observant els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat que també disposa l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, en el seu article 55, a on estableix que les administracions públiques 
seleccionaran al seu personal funcionari i laboral mitjançant procediments en els que 
garanteixin els principis abans expressats, així com la publicitat de les convocatòries i 
les seves bases, la transparència, la imparcialitat i discrecionalitat tècnica en l’actuació 
dels òrgans col·legiats, independència i discrecionalitat tècnica, adequació entre el 
contingut dels processos selectius i les funcions i tasques a desenvolupar i agilitat, 
sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.  
 
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 oposició 
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lliure per a la constitució d’una borsa d’interinitat d’auxiliars administratius/ves, per a 
cobrir possibles suplències derivades de baixes, vacances o altres incidències del 
personal d’Oficines de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

FONAMENTS DE DRET  
 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.  
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals.  
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors.  
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017.  
Acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 
30/12/2015,d’aprovació de la declaració dels sectors prioritaris i serveis públics 
essencials per al municipi de Sant Vicenç de Castellet. 

Pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovat en sessió plenària del dia 25/10/17.  
Decret de l’Alcaldia 2016LLDC000289, de data 7 d’abril, pel qual es constituïa la borsa 
vigent fins el dia 7 d’abril de 2018.  
 
Informe lliurat al respecte pel Departament de Recursos Humans.  
 
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 constitució d’una Borsa d’interinitat d’auxiliars administratius/ves, per a cobrir 
possibles suplències derivades de baixes, vacances o altres incidències del personal 
d’Oficines de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que posin de manifest la 
necessitat de la formalització d’una contractació laboral temporal o nomenament de 
funcionari interí, motivada per 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.  
 
SEGON: DISPOSAR la publicació íntegra d’aquestes bases i de la corresponent 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, 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 oposició lliure.  
 
TERCER: NOTIFICAR, igualment, els presents acords segons el que estableix l’article 
40 i següents de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
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5. - DONAR COMPTE DECRETS  
 
 
6. - TEMES SOBREVINGUTS  
“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI.  
 
6.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 

Assumpte  
 
APROVACIÓ CONCESSIÓ AJUT, PER FER FRONT A DESPESES 
D'ENTERRAMENT. 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant les trucades efectuades pel Centre Hospitalari i l’Hospital Sant Joan de 
Déu (Manresa), el passat 14 de febrer, informant als Serveis Socials Bàsics de Sant 
Vicenç de Castellet de la defunció del Sr. Juan Poyo Florensa.  
Considerant que no té cap familiar que pugui fer front a les despeses d’enterrament.  
Considerant que compleix els requisits socials, econòmics i familiars per a poder 
accedir als ajuts socials.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic que té per objecte regular les prestacions socials de caràcter 
econòmic que s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions 
econòmiques d’assistència social.  
Considerant que les bases d’execució del pressupost d’enguany preveuen la regulació 
de les atencions benèfiques i ajudes assistencials.  
Considerant que les quantitats subvencionades, objecte de justificació, estan previstes 
en el pressupost aprovat definitivament el 7 de desembre de 2017. 

Considerant que la justificació constitueix un acte obligatori que, sota la responsabilitat 
del declarant, acrediti cada una de les despeses realitzades mitjançant informe emès 
per la treballadora social.  
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 6 de març de 
2018.  
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ATORGAR amb caràcter excepcional, l’ajut social que es relaciona a 
continuació, i que respon a raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari per 



     
Expedient : JGL2018000012 

 
 

 

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

l’import de 581,51,- euros per tal de fer front a la despesa d’enterrament del Sr. Juan 
Poyo Florensa 

Concepte Import total Import concedit 
Despeses enterrament 5841.51€ 5841.51€ 
TOTAL AJUT 5841.51€ 5841.51€ 
 

SEGON.- FER EFECTIU el pagament de l’ajut directament a l’empresa Áltima 
Funeraria Fontanova, S.L.  
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’intervenció per el seu 
pagament i comptabilització.  
” 
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.  
 
6.2. Es vota la inclusió del següent punt a favor 

Assumpte  
 
REFRENDAR L’ACTA DEL JURAT DEL CONCURS DE CARNESTOLTES 2018  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 
Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat dia 5 de 
febrer de 2018, aprovà per unanimitat dels assistents, les bases del Concurs 
Carnestoltes 2018.  
 
Considerant que l’esmentat concurs tingué lloc el dia 10 de febrer de 2018 en el marc 
de la Rua de Carnestoltes la qual fou organitzada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet.  
 
Considerant que el dia en que es portà a terme el concurs abans esmentat, el jurat 
aixecà l’acta que s’adjunta a l’expedient en la qual quedaven nomenats els guanyadors 
dels premis que resultaren ser els següents:  
 

 CATEGORIA INDIVIDUAL:  
o Coco  

 
 CATEGORIA INFANTIL:  

o It el payaso bailarin  
 
 CATEGORIA COMPARSA:  

o 1r Les Avespades Santvi Club  
o 2n Juego de Tronos Luna is comming  
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 CATEGORIA CARROSSA:  

o 1r AMPA Rock  
o 2n Coral de Trons  

 
 RECREACIÓ ORIGINALITAT:  

o Les Joies de Santvi  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.  
 
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.- REFRENDAR l’acta del jurat del Concurs de Carnestoltes del passat dia 10 
de febrer de 2018 en el qual d’acord amb les bases del concurs es concedeixen els 
següents premis i que corresponen a:  
 

 CATEGORIA COMPARSA:  
o 1r Les Avespades Santvi Club 300€  

 
 
 CATEGORIA CARROSSA:  

o 1r AMPA Rock 500€  
 
 
 CATEGORIA ORIGINALITAT:  

o Les Joies de Santvi 100€  
 

SEGON: Aprovar la concessió dels premis d’acord amb el punt anterior. 
  
TERCER.- Donar-ne compte al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per al corresponent pagament als guanyadors d’acord amb l’AD número 
220180001459.  
 
QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

 
8. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
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Annex Decrets 
Data decret Número Decret  
De data 
08/03/2018 

 
2018LLDC000238 

 

A data 
14/03/2018 

 
2018LLDC000293 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:45 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. 


