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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2018 
 
A les 17:15 hores del dia 9 d’abril de 2018 , compareixen per a celebrar reunió de Junta 
de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor Alcalde :  
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - 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.  
 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció 
econòmica i portaveu del grup municipal CIU.  
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa 
a consideració de la Junta de Govern els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 

1.1. - Acta de Junta de Govern Local de 5 d'abril 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. - DONAR COMPTE DECRETS  
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
4. - TEMES SOBREVINGUTS  
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“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
4.1. Es vota a favor de la inclusió del punt 

Assumpte  
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER A LA REFORMA INTERIOR DE 
MAGATZEM DE SUPERMERCAT EXISTENT, CONSTRUCCIÓ D’ALTELL I 
REUBICACIÓ DE SERVEIS, AMB EMPLAÇAMENT A LA PLAÇA DE LA 
GENERALITAT, NÚM 1, D’AQUESTA LOCALITAT, PROMOGUT PEL SR. JOSEP 
COLOMER I OFERIL, ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT 
GESDIP SAU (EXP. 17/2017).  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant la sol·licitud presentada per GESDIP SAU amb CIF: A08785826, amb 
registre d’entrada E2017007040, de data 12 de juliol de 2017, relativa a la llicència 
urbanística per a la reforma interior de magatzem de supermercat existent , 
construcció d’altell i reubicació de serveis, amb emplaçament a la Plaça de la 
Generalitat, d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 7 de març de 2018, després de diverses esmenes, 
l’Arquitecte Municipal, emet el corresponent informe favorable, que textualment diu:  

INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per REFORMA INTERIOR DE MAGATZEM DE 
SUPERMERCAT EXISTENT, CONSTRUCCIÓ D’ALTELL I REUBICACIÓ DE SERVEIS a la 
Plaça de la Generalitat, nº 1 de Sant Vicenç de Castellet. 
 

Expedient: 17/2017  
Informe: 2-2017-LIP  
Sol·licitant: GESDIP, SAU  
Data registre entrada: 12/07/2017  
Registre d’entrada: E2017007040  
Emplaçament: Plaça de la Generalitat 
 
Lluís Iglesias Pera, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d’acord 
amb el que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, emeto l’informe següent:  
 

I. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA  

 Còpies del Projecte Tècnic amb PEM  
1 Còpia del Projecte Tècnic en format digital 
1 Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut  
 Registre de la propietat  
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 Escriptures públiques de la finca 
 
 

II. NORMATIVA APLICABLE  

• Decret legislatiu 1/2010, de 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  
• Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sol i 

rehabilitació urbana.  
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística.  
• Pla director urbanístic del Pla de Bages, aprovat el 10 d’octubre de 2006  
• Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat el 16 de setembre de 2008  
• Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996, (Text Refós aprovat el 27 
de Juliol de 2005).  

• Altres: PTCT/planejament derivat: ACA (agència catalana de l’aigua)  
• Normes d'aplicació supletòria: només s'apliquen en defecte de lleis autonòmiques o quan 

aquestes continguin llacunes en el seu contingut.  
• Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre règim 

del sòl i ordenació urbana, en el que no s'oposi a la normes d'aplicació directa.  
• Reglament de Planejament Urbanístic de 23 de juny de 1978.  
• Reglament de Gestió Urbanística de 25 d'agost de 1978.  
• Reglament de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1978  

 

III. RÈGIM DEL SÒL  

Planejament aprovat: Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996 

Classificació del sòl : Sòl urbà  
Zona/sector d’edificació: Zona Industrial, Clau 6, Subzona 6b – Gran industria  
Condicions d’ús: Industria de 1ª, 2ª, 3ª i 4ª categoria, magatzem, habitatge pel vigilant, 
comercial 1ª, 2ª i 3ª categoria  
 
IV. CONDICIONS DEL SOLAR  

Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis públics 
(aigua, electricitat, sanejament...).  

V. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES  
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VI. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  
 
Projecte Bàsic amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tenir un PEM < 280.000 €.  
Projecte visat.  
Assumeix del tècnic autor del projecte i director: Sr. xxx 
Estudi de gestió de residus  
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:              28.048,73 €  
Pressupost d’execució material, segons Ordenança Fiscal 2017:            38.279,45 €  
                                                 96,9 m2 x 395 €/m         (ordenances fiscals)  
Superfície total de la finca                                                                   7.487,00 m2  
Superfícies construïda                                                                         2.421,56 m2  
Superfície d’actuació                                                                                        96,9 m2 

 
VII.ANTECEDENTS DE FET  

- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 17/2017 de 12/07/2017, del Sr.XXX, 
on sol·licita llicencia urbanística per REFORMA INTERIOR DE MAGATZEM DE 
SUPERMERCAT EXISTENT, CONSTRUCCIÓ D’ALTELL I REUBICACIÓ DE 
SERVEIS a l’edifici de la Plaça de la Generalitat Nº 1 de Sant Vicenç de Castellet  

- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà. 

- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl 
urbà en una zona de clau 6b (zona industrial – gran industria) segons plànol normatiu.  
 
- Vist que en data 8 de gener de 2018 s’ha rebut la documentació que faltava per 
completar l’expedient: nomenament de contractista i vigència de responsabilitat civil de 
l’empresa.  
 
- Vist que en data 2 de març de 2018 s’ha rebut segons registre d’entrada 
E2018001958 de 2 de març de 2018, una Declaració Responsable mitjançant el qual 
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es fa constar que el propietari de l’edifici acredita que amb les actuacions previstes 
d’implantació de caixes ràpides i reubicació de serveis públics, la superfície de sala de 
ventes no superarà els 1.145,20 m2, aprovats per la Direcció General de Comerç. 
S’adjunta un plànol, on es grafia de zona de venta. 

IV. INFORME  

D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar l’obra de REFORMA INTERIOR DE MAGATZEM DE 
SUPERMERCAT EXISTENT, CONSTRUCCIÓ D’ALTELL I REUBICACIÓ DE SERVEIS situat a 
l’edifici de la Plaça Generalitat Nº 1 de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost segons 
ordenances fiscals de 38.279,45 €, i considerant els fets detallats anteriorment, les obres 
s’ajusten a les determinacions fixades en la normativa vigent, per la qual cosa es pot informar 
favorablement condicionat a:  

- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència municipal, 
s’haurà de presentar una fiança com a garantia de la reparació de possibles 
desperfectes a la via pública, equivalent al cost de reparació de la vorera segons preus 
de reparació de voreres de les ordenances fiscals del 2017: 35,52 €/m2 x 12,00 m2 
vorera = 426,24 €.  

- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 161/2001 de gestió de residus, s’haurà 
d’abonar una fiança mínima 793,40 €, € en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte presentat en aquest Ajuntament.  

-També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació de via pública, 
indicant m2 i temps d’ocupació, si cal.  

- Presentar en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat 
del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats,  

- A la finalització de l’obra, presentar una còpia del certificat final d’obres visada, i 
signada per la direcció facultativa.” 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant que l’apartat primer de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres i serveis dels ens locals, estableix que resten subjectes a llicència urbanística 
prèvia els actes d’edificació i ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a 
Catalunya 
 
Considerant que l’apartat segon de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, estableix que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar 
d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i 
ordenances municipals i al planejament.  
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Considerant que l’article 187 del text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que els 
actes de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres, resten subjectes a llicència urbanística prèvia. En aquest 
mateix sentit, roman regulat en l’article 234 i 235 del Decret 305/2006, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme  
 
Considerant que la tramitació del procediment d’atorgament de la llicència es regula 
per l’article 79 del Reglament d’obres, activitats i serveis.  
 
Considerant l’informe emès per Secretaria en data 8 de març de 2018, respecte a la 
normativa aplicable en el susdit procediment.  
 
Considerant el que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, estableix que les llicències d’obres s’entenen atorgades salvat el dret de 
propietat i sens perjudici a tercers.  
 
Considerant que l’apartat 4 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que les llicències s’atorguen 
sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la 
legislació de Règim Local o Sectorial.  
 
Considerant que l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, estableix que correspon a l’alcalde 
l’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al 
Ple o a la Junta de Govern Local.  
 
Considerant les Ordenances Fiscals, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
data 19 d’octubre de 2017, per a l’exercici 2018, concretament l’ordenança fiscal 
número 7 que estableix la taxa per llicències urbanístiques, i l’ordenança fiscal número 
5 que fixa l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2015LLDC000609, de 16 de juny i concretament en l’apartat següent: 

“EN MATÈRIA URBANÍSTICA:  
 
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, 
llicències parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.” 

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa 
més amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics.  
 
És per tot això que,  
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S’ACORDA 
  

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA A SR. JOSEP COLOMER I 
OFERIL amb DNI 77077972G, actuant en representació de GESDIP SAU amb DNI: 
A08785826 PER A LA REFORMA INTERIOR DE MAGATZEM DE SUPERMERCAT 
EXISTENT, CONSTRUCCIÓ D’ALTELL I REUBICACIÓ DE SERVEIS a la Plaça de 
la Generalitat, num 1, d’aquesta localitat, corresponent a l’expedient d’obra major 
núm 17/2017, sense perjudici de tercers i salvat el dret a la propietat, i sens perjudici 
de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació local o 
sectorial, d’acord amb el que estipula la normativa assenyalada en la part expositiva 
dels presents acords, ultra restar condicionada a l’acompliment de les condicions 
generals d’atorgament de llicència urbanística municipal, fixades per acord de Ple de 
data 2 de Febrer de 2000.  
 
SEGON: APROVAR LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, en aplicació de les 
Ordenances Fiscals en vigor, ordenances fiscals número 5 (impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres) i número 7 ( taxa per llicències urbanístiques) 

 

TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals de data 7 de març de 2018,que són:  
 

- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la 
llicència municipal, s’haurà de presentar una fiança com a garantia 
de la reparació de possibles desperfectes a la via pública, equivalent al 
cost de reparació de la vorera segons preus de reparació de voreres de les 
ordenances fiscals del 2017: 35,52 €/m2 x 12,00 m2 vorera = 426,24 €. 
 
- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 161/2001 de gestió de 
residus, s’haurà d’abonar una fiança mínima 793,40 €, € en concepte del 
resultat de l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte 
presentat en aquest Ajuntament.  
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-També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació de 
via pública, indicant m2 i temps d’ocupació, si cal.  
 
- Presentar en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, 
un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats,  
 
- A la finalització de l’obra, presentar una còpia del certificat final d’obres 
visada, i signada per la direcció facultativa.” 

QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableixen els articles 40, 
41, 42 I 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.”  
” 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
  
4.2. Es vota a favor de la inclusió del punt 

Assumpte  
 
APROVACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ, ATORGAT PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS LOCALS 
D'OCUPACIÓ, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018 DEL PLA "XARXA 
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019"  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en data 22 de 
febrer del 2018 va aprovar la concessió del Fons de Prestació dels Serveis Locals 
d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc dins el Catàleg de serveis de l'any 2018.  
 
Considerant que un d’aquests recursos, en règim de fons de prestació, és el de 
Finançament dels serveis locals d’ocupació consistent en un suport econòmic adreçat 
a les actuacions desenvolupades pels serveis locals d’ocupació, que contribueix a 
proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa 
assegura la prestació contínua del servei a la població aturada i a les empreses que 
busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.  
 
Considerant que els beneficiaris d’aquestes subvencions són els ajuntaments de la 
província de Barcelona que tinguin subscrit un conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu 
XALOC en el Servei Local d’Ocupació i tenir una activitat registrada durant l’any 
anterior de com a mínim 1.000 actuacions en total.  
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Considerant que el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet compleix els esmentats requisits i objectius, com per ser beneficiari 
d’aquests ajuts.  
 
Considerant que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet la següent aportació econòmica: 

 

Considerant que una de les condicions per a l’execució i efectivitat dels esmentats 
recursos és que els destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut i de tots 
els termes de la concessió i condicions d’execució, com a molt tard el dia 30 de juny 
de 2018, mitjançant el model normalitzat.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el què disposa el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, de la 
Diputació de Barcelona, així com el Catàleg de serveis de l’any 2018, que regula la 
concessió d’ajuts per a l’esmentada anualitat. 

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 L’ACCEPTACIÓ FORMAL del fons de prestació atorgat per la 
Diputació de Barcelona, per import de dinou mil sis-cents cinquanta quatre euros amb 
vuitanta-sis cèntims (19.654,86 €), per al Finançament dels serveis locals d’ocupació en 
el marc del Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 
SEGON.- DISPOSAR que es comuniqui aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona, 
mitjançant els models normalitzats establerts a l’efecte i que es duguin a terme els tràmits 
posteriors de justificació de la subvenció, perquè el fons de prestació prengui efectivitat 
total.  
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
posteriors 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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5. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
29/03/2018 

 
2018LLDC000348 

 

A data 
05/04/2018 

 
2018LLDC000375 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 17:30 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. 


