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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2018  
 
A les 19:30 hores del dia 28 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. 
 

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 19 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  
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APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BCF BIBLIOTECA FEBRER J/2018/3 PER 
IMPORT DE 163,59 €  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que l’administrativa de la biblioteca, ha presentat la relació de justificants 
nº J/2018/3 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
gener a 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 per un import total de 163,59 €  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)  
 
Considerant la Llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
(LBRL)  
 
Considerant l’Annex I de les Bases d’execució del pressupost 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 compte justificatiu de la administrativa de la biblioteca de la 
relació comptable número J/2018/3 per un import de 163,59 €  
 
SEGON: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/48 justificades per import líquid de 163,59 € 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  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL.  
 
3.2. Assumpte  
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 8/2018 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
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Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2018, aprovat inicialment 
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 25 d’octubre de 
2017, i que després de l’exposició pública i de no haver-se presentat cap reclamació el 
pressupost definitiu va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 7 de 
desembre de 2017.  
 
Considerant que es podrà imputar l'import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant 
transferència de crèdit, amb les limitacions previstes a l’article 180 del Text refós de la 
llei d’Hisendes locals i de l’article 41 del Reial Decret 500/1990. 
  
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part d’Alcaldia, per adequar la 
consignació pressupostària del pressupost de despeses, es preveu una modificació de 
crèdit per transferències entre aplicacions pressupostàries.  
 
Considerant l’article núm. 8 de les Bases d’Execució del pressupost 2018 on estableix 
que les modificacions d’inversions que es corresponguin transferències dins de la 
mateix àrea de despesa correspondrà la seva aprovació a la Junta de Govern Local. 
  
Considerant que s’ha tramitat l’expedient de modificació de crèdits corresponent, i que 
per part d’Intervenció s’ha emès el corresponent informe.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el previst a l’article 180 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 
l’article 41 del Reial Decret 500/1990, en matèria de transferències entre aplicacions 
pressupostaries. 
 
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb 
allò establert en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local.  
 
Considerant les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per al ‘exercici 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  
 

ÚNIC: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2018 del pressupost 
municipal per a l’exercici 2018 mitjançant transferències entre aplicacions 
pressupostaries.  
 
DECREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
DECREMENT 

18 342 202001 Renting subministrament i instal·lació gespa camp 
futbol 28.000,00€ 

   TOTAL DECREMENT 28.000,00€ 
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INCREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

INCREMENT 
18 342 622002 Projecte nou camp de futbol 28.000,00€ 
   TOTAL INCREMENT 28.000,00€ 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
4. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ.  
 
4.1. Assumpte  
 
SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant la comunicació rebuda de la Direcció General de Centres Públics, del 
Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, amb registre de sortida 
0200/5569/2018. En la que ens informa de la convocatòria d’atorgament de 
subvencions a totes les Corporacions Locals titulars d’Escoles de Música, per al 
sosteniment del seu funcionament durant el curs 2016/17.  
 
Considerant que a principis de juliol de l’any 2015, la Comissió Mixta Departament 
d’Ensenyament i Entitats Municipalistes va aprovar la proposta de criteris a tenir en 
compte en l’assignació d’ajuts econòmics que atorgarà el Departament d’Ensenyament 
per al funcionament de les Escoles de Música Municipals.  
 
Considerant la proposta d’acord presentada per la Regidora d’Ensenyament, Silvia Vila 
Lopez. 

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: Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per l’activitat: Funcionament de l’Escola Municipal de Música de SVC.  
 
Segon: Notificar el present acord segons el que estableix l’article 40 i següents de la 
Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
5. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
5.1. Assumpte  
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS 
ESPORTIVES, CORRESPONENTS A L’ANY 2017, PORTATS A TERME PEL CLUB 
PETANCA ATLÈTIC SANT VICENÇ  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de 24 de juliol de 2017 , adoptà per 
unanimitat la concessió al Club Petanca Atlètic Sant Vicenç per a l’exercici 2017 una 
subvenció nominal de 600€.  
 
Considerant que el Club Petanca Sant Vicenç, va percebre el 100% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 600€ el dia 17 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 Petanca Atlètic Sant Vicenç 
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.  
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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 
 
 
6. - DONAR COMPTE DECRETS  
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
 
7. - TEMES SOBREVINGUTS  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ.  
 
7.1. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte  
 
APROVACIÓ BASES DEL CONCURS DE VESTITS D’ÈPOCA QUE ES PORTARÀ A 
TERME ELS DIES 26 I 27 DE MAIG DE 2018 EN EL MARC DE LA X FIRA DEL 
VAPOR  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que, L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, mitjançant la 
Regidoria de Cultura organitza la IX FIRA DEL VAPOR, a la nostra vila, la qual tindrà 
lloc els propers dies 26 i 27 de maig d’enguany.  
 
Considerant que la Regidoria de Cultura, creu adient organitzar, amb motiu d’aquesta 
X FIRA DEL VAPOR, un concurs de vestits d’època que tindrà lloc durant l’esmentada 
fira els dies 26 i 27 de maig.  
 
Considerant que caldrà regular aquest concurs mitjançant unes Bases.  
 
Considerant les bases que s’han elaborat per part de la Regidoria de Cultura d’aquest 
Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.  
Considerant la Llei 15/2014 que modifica la Llei 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.- ORGANITZAR un concurs de vestits d’època amb motiu de la X FIRA DEL 
VAPOR, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de maig d’enguany. 
 
SEGON.-APROVAR les BASES DEL CONCURS DE VESTITS D’ÈPOCA QUE ES 
PORTARÀ A TERME ELS DIES 26 I 27 DE MAIG DE 2018 EN EL MARC DE LA X 
FIRA DEL VAPOR, elaborat per a regular el concurs abans esmentat, per tal de 
garantir el bon desenvolupament del mateix i que s’adjunta a l’expedient. 
  
TERCER.- REALITZAR la reserva de crèdit de 760 euros de la partida Premis per 
Activitats Culturals 13 334 489109 del pressupost municipal 2018, per les possibles 
despeses que siguin ocasionades.  
 
QUART.- DISPOSAR la publicació de les bases al BOPB, al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament, les quals restaran exposades al públic durant el termini un 
mes.  
 
CINQUÈ.- 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 ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
 
7.2. Es vota la inclusió del següent punt a favor 
 
Assumpte  
 
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ESPORTIVES, 
CULTURALS, EDUCATIVES I SOCIALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET PER 
L'ANY 2018 

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 contemplen 
partides per a l’atorgament de subvencions esportives per un import de 35.000€, 
culturals per un import de 25.000€, educatives per un import de 7.000€ i socials per un 
import de 5.000€.  
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Considerant que en data 4 de març de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar, per 
unanimitat dels assistents, l’Ordenança General de Subvencions, document que ha de 
ser l’instrument jurídic que adapti els processos d’atorgament de subvencions.  
 
Considerant que en data 26 de març de 2014 es va modificar la susdita ordenança.  
Considerant que les bases especifiques per a la concessió de subvencions esportives, 
culturals, educatives i socials, varen ser aprovades per unanimitat en Junta de Govern 
Local el proppassat dia 5 de febrer març de 2018.  
 
Considerant que es varen publicar al BOPB el dia 20 de febrer de 2018 i que durant el 
termini d’un mes han estat exposades sense cap al·legació.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.  
Considerant la Llei 15/2014 que modifica la Llei General de Subvencions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria mitjançant la concurrència competitiva, per a 
l’atorgament de subvencions esportives, culturals, educatives i socials 2018 en el marc 
de les Bases Reguladores aprovades en Junta de Govern de data 5 de febrer, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 
La Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Castellet, en sessió celebrada en data 5 
de febrer de 2018, va aprovar per Unanimitat dels seus assistents, entre altres, els 
següents acords:  
 

a) Bases específiques per a l’organització d’activitats i esdeveniments esportius 
a Sant Vicenç de Castellet.  

 
b) Bases específiques per a l’organització d’activitats educatives a Sant Vicenç 
de Castellet.  

 
c) Bases específiques per a l’organització d’activitats culturals a Sant Vicenç de 
Castellet.  

 
d) Bases específiques per a l’organització d’activitats d’acció social de Sant 
Vicenç de Castellet.  

 
Objecte de les bases: l’objecte de les bases és establir els criteris per a la concessió 
de subvencions, dins del límit establert en el pressupost municipal, per a activitats i 
esdeveniments esportius, culturals, educatives i socials que es portin a terme a Sant 
Vicenç de Castellet per clubs esportius i associacions sense ànim de lucre.  
 
Programes subvencionables: a efectes d’aquestes bases s’enténen per activitats i 
esdeveniments esportius qualsevol acció que promou la pràctica de l’activitat física i 
esportiva, les associacions i entitats culturals, educatives i socials sense ànim de lucre, 
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que estiguin domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats.  
 
Requisits per la sol·licitud  
Poden optar a les subvencions que són objecte d’aquesta convocatòria les 
associacions i entitats esportives sense ànim de lucre, les associacions de pares i 
mares d’alumnes dels centres educatius, que estiguin domiciliades en el municipi, 
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.  
 
Podran ser excloses d’aquesta convocatòria les entitats que no tinguin un 
comportament esportiu, tant a dins com a fora del terreny de joc, tant per part dels 
seus esportistes com per part dels seus directius.  
 
A efectes d’aquesta convocatòria s’entén per activitats culturals aquelles activitats 
que actuïn en els camps següents:  
 

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

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

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

 
Podran ser subvencionades aquelles activitats educatives que actuïn en els camps 
següents:  
 

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

 
A efectes d’aquesta convocatòria s’entén per activitats d’acció social qualsevol acció 
que promou l’atenció de persones que estiguin en risc d’exclusió social, que promou 
l’atenció a persones amb discapacitat, que promou la presència de les dones en els 
diferents àmbits de la vida pública, que promou l’atenció a la gent gran i/o la 
convivència ciutadana i la cohesió social. 
 
Documentació a adjuntar: a les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:  
 

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

 
Rectificació de defectes o omissions en la documentació  
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a 
beneficiari/a, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeix a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.  
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Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió  
l’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions objecte de la present convocatòria serà el departament de Serveis a les 
Persones.  
 
Proposta de la concessió elaborada per la comissió qualificadora: la comissió 
qualificadora estarà formada per:  
 
- L’Alcalde o persona en qui delegui  
- Regidor/a de l’Àrea o persona en qui delegui  
- L’Interventor accidental municipal o persona en qui delegui  
- El Secretari accidental o persona en qui delegui  
- L’Administratiu de Serveis Personals  
- El Cap de Recursos Humans i Organització o persona en qui delegui  
 
Termini de resolució i de notificació  
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades 
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.  
El termini per l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.  
 
Criteris objectius de valoració  
Les subvencions seran valorades amb l’aplicació dels següents criteris:  
 
Subvencions activitats esportives  
 
Criteris de valoració socials 
 

a) Activitats que incorporen o estan adreçades de manera específica/destacada a 
col·lectius de dones, infants, persones nouvingudes o gent gran 7,5 punts  

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

b) Activitats obertes a tothom (participació no restringida) 7,5 punts  
 

- Entitats que fan totes les activitats obertes a la població en general es 
puntuarà amb 7,5 punts  
- Entitats que fan algunes activitats obertes i algunes de tancades es puntuarà 
amb 3’75 punts  
- Entitats que fan activitats només pels seus esportistes i/o socis es puntuarà 
amb 0 punts  

 
c) Activitats que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables entre població 5,0 punts  

 
En aquest criteri es puntuarà amb 5 punts a totes les entitats que facin 
activitats esportives, atès que en principi, totes fomenten l’adquisició d’hàbits 
saludables.  



     
Expedient : JGL2018000013 

 
 

 

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

 
d) Activitats que afavoreixin la promoció i l’atractivitat del municipi 5,0 punts  

 
- Entitats que fan activitats que tenen una repercussió en el municipi se’ls ha 
puntuarà amb 5 punts.  
 
- Les entitats que no fan cap competició i per tant la seva activitat no 
transcendeix se’ls puntuarà amb 0 punts.  
 

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

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

Pressupost de l’esdeveniment de 0 a 25 punts  
 

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

 
Cofinançament de l’activitat de 0 a 20 punts  
 

- Cofinançament de l’activitat: si no hi ha cofinançament (pagament inscripció, 
publicitat, etc.) es puntuarà amb 0 punts; si el cofinançament és de menys del 
40% 10 punts i si és de més del 60% 20 punts.  

 
Activitats de promoció esportiva  
Per activitats de promoció esportiva s’entén totes aquelles activitats d’entrenament i 
competició d’esports federats que participen en lligues regulars de federacions 
esportives catalanes i/o de consells esportius.  
 
a) Esports d’equip  
*Nombre d’equips masculins de base¹: 17 punts x equip  
*Nombre d’equips femenins de base¹: 25 punts x equip  
*Nombre d’equips mixtes de base¹: 20 punts x equip  
* Només es tindran en compte en esports d’equip.  
¹ Es considerarà base fins a categoria juvenil.  
 
b) Esports individuals  
Esportistes: Esportistes de 6 a 16 anys 2’5 punts x esportista  
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Esportistes de 17 a 59 anys 0’50 punts x esportista  
Esportistes fèmines de 17 a 59 anys 1 punt x esportista  
Esportistes de més de 60 anys 1 punt x esportista  
*La puntuació màxima en esports individuals que es podrà assolir serà de 125 punts.  
Entrenadors dels equips de base: 

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

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

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

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

- Entitats que participen a la Fira del Vapor, a la Setmana de l’Esport i en altres 
actes de l’Ajuntament (ofrena 11 de setembre, carnestoltes, clean up day, etc) 
amb 15 punts  
- Entitats que només participen a la Fira del Vapor i a la Setmana de l’Esport 
amb 10 punts  
- Entitats que participen a la Fira del Vapor o a la setmana de l’Esport amb 5 
punts  
- Entitats que no participen amb 0 punts  

 
Col·laboració amb les activitats d’altres entitats de 0 a 5 punts  

En aquest criteri s’ha valorat amb 5 punts a l’entitat que col·labora amb altres 
entitats en la celebració d’esdeveniments i amb 0 punts a aquella entitat que no 
col·labora.  
Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, 
democràtica i planificada per assolir els seus objectius de 0 a 15 punts  
En aquest criteri es valorarà amb 15 punts a les entitats que fan assemblees de 
socis i que tenen un document de planificació estratègica de l’entitat, amb 10 
punts a les entitats que fan assemblees de socis i amb 0 punts a aquelles 
entitats que no fan assemblees de socis i que no disposen de cap document. 
Cal acreditar la realització de l’assemblea de socis i el document de planificació 
estratègica. 
 

Subvencions activitats culturals  
 
Criteris de valoració socials  
Activitat cultural de caràcter tradicional 5,5 punts  
Activitat realitzada en col·laboració amb altres entitats, institucions empreses5,5 punts  
Activitats que afavoreixin la promoció i l’atractivitat del municipi 4,0 punts  
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Activitats que incorporen o estan adreçades de manera especifica/destacada a 
col·lectius de dones, infants, persones nouvingudes o gent gran 3,5 punts  
Activitats obertes a tothom 3,5 punts 
Activitats que suposin una promoció de l’ús social de la llengua catalana 3,0 punts  
 
En relació a l’activitat:  
Activitat de caràcter singular 10 punts  
Activitat educativa i de formació en el lleure per a infants i Joves 10 punts  
Activitat d’accés gratuït als usuaris o al públic 10 punts  
Activitats cofinançades amb altres recursos (quotes, patrocinis.) 5 punts  
Activitat innovadora que dóna resposta a noves demandes socials 5 punts  
 
En relació a l’entitat  
Entitat que col·labora en les activitats de l’Ajuntament 10 punts  
Entitat que col·labora en les activitats organitzades per altres entitats 5 punts  
Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, democràtica i 
planificada per assolir els seus objectius. 10 punts  
 
Subvencions activitats educatives  
 
Criteris de valoració socials 
Activitats que incorporen o estan adreçades de manera especifica als infants i les 
seves famílies per tal de fomentar la seva integració a la societat més enllà de l’escola 
i potenciar la seva interrelació 7,0 punts  
Activitats que afavoreixin la promoció i l’atractivitat del municipi 5,5 punts  
Activitat realitzada en col·laboració amb altres entitats, institucions o empreses  
5,5 punts  
Activitats que fomentin la transmissió de valors de convivència i civisme 3,5 punts  
Activitats que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables entre la població 3,5 punts  
 
En relació a l’activitat  
Activitats amb objectius que s’adeqüen als plantejats per la Regidoria d’Educació  
10 punts 
Activitat organitzada en xarxa amb d’altres entitats 5 punts  
Activitat que fomenta la participació de la vida social dels infants les seves famílies 10 
punts  
Activitat que promou la relació entre pares i mares i infants 10 punts  
Activitats cofinançades amb altres recursos (quotes, patrocinis..) 5 punts  
Activitat innovadora que dóna resposta a noves demandes socials 5 punts  
 
En relació a l’entitat  
Entitat que col·labora en les activitats de l’Ajuntament 15 punts  
Entitat que col·labora en les activitats organitzades per altres entitats 5 punts  
Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, democràtica i 
planificada per assolir els seus objectius 10 punts  
 
Subvencions activitats socials  
Activitats que incorporen o estan adreçades de manera específica a col·lectius de 
persones amb major risc d’exclusió social, persones amb dependència i/o que tenen 
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una menor visibilitat a la nostra societat (infants, dones, persones nouvingudes, gent 
gran) 7 punts  
Activitats que afavoreixin la promoció i atractivitat del municipi 5,5 punts  
Activitat realitzada en col·laboració amb altres entitats, institucions o empreses 5,5 
punts  
Activitats que fomentin la transmissió de valors de convivència i civisme 3,5 punts 
Activitats que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables entre la població 3,5 punts  
Adequació del projecte/activitat a les necessitats del col·lectiu al qual s’adreça i al seu 
entorn familiar 8 punts  
Projecte/activitat adreçada a la millora de la qualitat de vida i la situació dels col·lectius 
amb risc d’exclusió social.  
Activitat que fomenta la participació en la vida social de col·lectius amb risc d’exclusió 
social, persones amb dependència o que tenen una menor visibilitat a la nostra 
societat (infants, dones, persones nouvingudes, gent gran) 8 punts  
Activitat o projecte que permet incrementar la presència i visualització de la dona a la 
societat 8 punts  
Activitat o projecte que representa la prestació de serveis d’interès general per a la 
població del municipi 8 punts  
Activitats complementàries a les intervencions realitzades des de la Regidoria de 
Serveis Socials 8 punts  
Activitats que estan cofinançades amb altres recursos (quotes, patrocinis,...)  
5 punts  
Activitat innovadora que dóna resposta a noves demandes socials 2 punts  
Entitat que col·labora en les activitats de l’Ajuntament (Fira del Vapor, entitat que dóna 
suport al calendari de festes,...) 8 punts  
Entitat que col·labora en les activitats organitzades per altres entitats 5 punts 
Entitat que desenvolupa un projecte associatiu amb una gestió oberta, democràtica i 
planificada per assolir els seus objectius 7 punts  
 
SEGON.- ESTABLIR el termini de presentació de sol·licituds a les entitats que 
compleixin els requisits establerts a les bases per a la concessió de subvencions, el 
susdit termini serà de quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la última de les 
publicacions al BOPB per part de la BDNS i a la pàgina web municipal.  
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per 
import de 35.000€ ( TRENTA CINC MIL EUROS) subvencions esportives amb 
aplicació pressupostària número 18 341 489020, culturals per un import de 25.000€ 
(VINT I CINC MIL EUROS) amb aplicació pressupostària número 18 341 489101, 
educatives per un import de 7.000€ ( SET MIL EUROS) amb aplicació pressupostària 
número 18 341 489029, i socials per un import de 5.000€ ( CINC MIL EUROS) amb 
aplicació pressupostària número 18 341 489200.  
 
QUART.- NOTIFICAR un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes 
seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data 
d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
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8. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data 
15/03/2018 

 
2018LLDC000294 

 

A data 
22/03/2018 

 
2018LLDC000333 

 

 
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. 


