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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 D’ABRIL DE 2018 
 
A les 16:00 hores del dia 23 d’abril de 2018, en sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de Junta de Govern Local, sota la presidència de la 3ª Tinent d’Alcalde :  
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, actuant com a presidenta, 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.  
 
Ha excusat la seva presència el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - 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 16 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. - REGIDORIA DE CULTURA, ENSENYAMENT I JUVENTUT 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 

3.1. Assumpte 
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APROVACIÓ DE L'ACORD DE CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE LA 10a FIRA DEL VAPOR 
 

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 Regidora de Cultura s’han elaborat les bases de 
Participació al Concurs Fotogràfic de la 10a Fira del Vapor. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 
 
Considerant que les bases per la participació al Concurs Fotogràfic de la 10a Fira del 
Vapor, varen ser aprovades en Junta de Govern Local el passat 5 d’abril 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 al Concurs Fotogràfic de la 
X Fira del Vapor que es durà a terme els dies 26 i 27 de maig de 2018. 
 
SEGON.- PRESENTACIÓ participants hauran de presentar les seves fotografies fins 
el dia 20 de juliol d’enguany, a l’oficina d’atenció ciutadana de l’ajuntament de 8:00 a 
14:00 h o bé les poden enviar a: 

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 10 
08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET 

TERCER.- DISPOSAR la publicació de l’esmentada convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
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” 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 

 

4. - REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SALUT 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
4.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ AJUTS EN LOTS D'ALIMENTS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que diverses persones i/o famílies van presentar la sol·licitud d’ajut per 
accedir a lots d’aliments. 
 
Considerant el reglament de prestacions socials aprovat pel Ple Municipal, on 
s’estableixen els criteris d’adjudicació per a qualsevol ajut social. 
 
Considerant que les valoracions s’han fet d’acord al reglament municipal, establint la 
periodicitat de l’ajut d’acord als següents criteris: 
 

-Persones i/o famílies que tinguin una puntuació d’entre 7’5 i 10 punts tindran 
un lot d’aliments quinzenal per un període màxim de 6 mesos l’any. 

 
-Persones i/o famílies amb una puntuació de 5 a 7’5 punts tindran un lot 
mensual d’aliments per un període màxim de 6 mesos l’any.  

 
-Persones i/o famílies amb una puntuació d’entre 3 i 5 punts tindran un lot 
d’aliments mensual fins a un màxim de 4 mesos l’any. 

 
-Aquelles persones i/o famílies que no acreditin ingressos tindran un lot 
d’aliments quinzenal sense un límit màxim de temps (en funció del compliment 
del pla de treball amb el professional de serveis socials). 

 
-En casos degudament justificats per la professional de referència es podrà 
atorgar l’ajut per un període concret de temps tot i no complir els requisits. 
 

Considerant que s’estableixen unes obligacions per part de les persones i/o famílies 
beneficiaries d’aquest ajut que es concreten en: 

-Estar apuntats al SOC i al servei d’ocupació municipal (SOM) assistint 
periòdicament al club de la feina, a excepció d’aquells casos que des del 
mateix servei es valori que no és obligat: persones amb problemes de salut 
acreditats, persones que tinguin una invalidesa, persones amb menors al seu 
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càrrec, persones majors de 65 anys, persones majors de 60 anys sense 
experiència laboral, persones que abans de fer una recerca activa de feina cal 
que realitzin altres accions (aprenentatge de la llengua, tractament de 
deshabituació d’alcohol o altres toxicomanies, etc.). 

 
-Recollir el lot d’aliments el dia acordat. 

 
-Respectar les indicacions de les persones voluntàries que realitzen l’entrega 
dels aliments. 

 
-Assistir a les entrevistes amb la professional de referència de serveis socials i 
complir amb el pla de treball que s’estableixi. 

 
-No vendre ni llençar els aliments rebuts. 

 
-Informar dels canvis produïts en la seva situació personal, familiar, econòmica, 
etc. 
 

Considerant que s’estableixen les causes que poden motivar l’extinció d’aquest ajut i 
que es concreten en els següents punts: 

-Per vendre o llençar aliments 
 

-Per no assistir en dues ocasions i sense causa justificada a la recollida del lot 
d’aliments. 

 
-Per faltar el respecte a les persones voluntàries. 

 
-Per no assistir a les entrevistes de seguiment amb la professional de 
referència o per incompliment dels acords pactats. 

 
-Per no informar de canvis respecte a la seva situació  

 

Considerant que compleixen 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 el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.  
 
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. 
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Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 14 de febrer de 
2018. 
 
Considerant que el servei gestor de la subvenció, sota la seva responsabilitat, ha 
acreditat que s’han complert les condicions exigides per l’atorgament de la mateixa. 
 
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, els ajuts socials que es relacionen a 
continuació, i que responen a raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari, 
amb una periodicitat segons el següent detall: 

NÚM LOTS PUNTS RESOLUCIÓ PERÍODE AJUT 
2 10 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY ABRIL 2018 –SETEMBRE 2018 
1 8 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY ABRIL 2018 –SETEMBRE 2018 
1 6,5 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY ABRIL 2018 –SETEMBRE 2018 
7 6 LOT QUINZENAL 6 MESOS/ANY ABRIL 2018 –SETEMBRE 2018 
1 4,5 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY ABRIL 2018 – JULIOL 2018 
2 3 LOT MENSUAL 4 MESOS/ANY ABRIL 2018 – JULIOL 2018 

 

SEGON.- FER EFECTIVA la concessió d’aquest ajut als interessats. 
 
TERCER.- DENEGAR aquest ajut als següents interessats pel motius que s’exposen a 
continuació: 
 
Dos sol·licituds denegades 
 
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 
 
 
5. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
5.1. Assumpte  
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APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
DIPÒSIT D’AIGÜES CONTRAINCENDIS A LA PARCEL.LA INDUSTRIAL DEL 
POLÍGON LES VIVES, NUM 3, D’AQUESTA LOCALITAT, PROMOGUT PEL SR. 
JUAN MANUEL WILKE , ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA RAVAGO 
CHEMICALS SPAIN SA (EXP. 1/2018). 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud presentada per RAVAGO CHEMICALS SPAIN SA, amb 
registre d’entrada E2017002432, de data 13 de març de 2018, relativa a la llicència 
urbanística per a la construcció d’un dipòsit d’aigües contra incendis, amb 
emplaçament a la parcel.la industrial del polígon Les Vives, d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 12 d’abril de 2018, l’Arquitecte Municipal, emet el 
corresponent informe favorable, que textualment diu: 

“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 

Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per la CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT 
D’AIGÜES CONTRAINCENDIS a la parcel.la industrial del polígon Les Vives, 3, referència 
catastral nº 4825602DG0142N, de Sant Vicenç de Castellet. 

Expedient: 1/2018 

Informe: 28-2018-LIP 

Sol·licitant: RAVAGO CHEMICALS SPAIN S.A. 

Data registre entrada: 01/02/2018  

Registre d’entrada: E2018000946 

Emplaçament: C/ Venezuela, 103, km: Bloc: Escala: Pis: Porta: 4 ; Barcelona, 08019  

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 
1 Còpies del Projecte Tècnic amb PEM  
1 Còpia del Projecte Tècnic en format digital 
1 Assumeix direcció arquitecte i aparellador 
1 Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut  
            Registre de la propietat 
            Escriptures públiques de la finca 
 
II.NORMATIVA APLICABLE 
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• 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: Sector Les Vives 
Planejament derivat. Pla Parcial Les Vives 
Activitats de Grau II. Industria petita, tallers, artenasat 
Condicions d’ús: Industria de 1ª, 2ª, 3ª , 4ª i 5ª  
 
IV.CONDICIONS DEL SOLAR 
Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis públics 
(aigua, electricitat, sanejament...). 
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V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES 

Construcció de dipòsit 

 

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: Sergi Carreras Coma 
Estudi de gestió de residus 
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:             73.998,77 € 
 

VII.ANTECEDENTS DE FET 
 

- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 1/2018 de 01/02/2018, del Sr.xxx, on 
sol·licita llicencia urbanística per CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT D’AIGÜES 
CONTRAINCENDIS situat a la parcel.la industrial del polígon Les Vives, de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 
- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà, industrial. 
 
- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en el sector de les 
Vives i que està regulat pel Pla Parcial Les Vives. 
 
- Vist que en data 13 de març de 2018 s’ha aportat documentació que faltava per completar 
l’expedient: addenda per justificar el compliment de la normativa del PP les Vives. 
 
IV. INFORME 
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D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar l’obra de CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT D’AIGÜES 
CONTRAINCENDIS situat a la parcel.la industrial del polígon Les Vives, 3, referència catastral 
nº 4825602DG0142N, de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost de 73.998,77 €, 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 2018: 35,52 €/m2 x 20,00 
m2 vorera = 710,40 €.  
 
- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 89/2010 de gestió de residus, 
d’adaptació del RD 105/2008, s’haurà d’abonar una fiança mínima 784,15 €, € en 
concepte del resultat de l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte 
presentat en aquest Ajuntament. 
 
Quantitat de residus que generarà les obres segons projecte: 784,15 €.  
 
-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. 
 
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 
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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 12 d’abril 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  

S’ACORDA  
 

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA A SR. xxx, actuant en 
representació de RAVAGO CHEMICALS SPAIN SA amb CIF: A08123275 PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT D’AIGÜES CONTRAINCENDIS, a la parcel.la 
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industrial del polígon Les Vives, núm 3 , d’aquesta localitat, corresponent a 
l’expedient d’obra major núm 1/2018, 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 12 d’abril 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 2018: 35,52 €/m2 x 20,00 m2 vorera = 710,40 €.  
 
- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 89/2010 de gestió de 
residus, d’adaptació del RD 105/2008, s’haurà d’abonar una fiança 
mínima 784,15 €, € en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte presentat en aquest Ajuntament. 
Quantitat de residus que generarà les obres segons projecte: 784,15 €.  
 
-També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació 
de via pública, indicant m2 i temps d’ocupació, si cal. 
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- 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 

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 a favor de la inclusió del punt 

Assumpte 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS CULTURALS PER 
PART DE L'ASSOCIACIÓ COUNTRY CASTELLET 
 

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 Country Castellet una subvenció per un import de 1.651,16€. 
 
Que l’entitat Country Castellet va percebre una bestreta per import del 100% de la 
subvenció atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 1.651,16€. 
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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 a l’entitat Country Castellet, 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 BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
7.2. Es vota a favor de la inclusió del punt 

Assumpte 
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APROVACIÓ BONIFICACIONS TAXA ESCOMBRARIES PER A LLOGATERS. ANY 
2016 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que dins l’exercici 2016 diverses persones i/o famílies que viuen en 
habitatges de lloguer van presentar la sol·licitud de bonificació per fer front a la taxa 
d’escombraries que els propietaris del seu habitatge van repercutir en el rebut de 
lloguer, així com tota la documentació econòmica justificativa de la seva situació. 
Considerant que compleixen 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 preveu 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 que el servei gestor de la subvenció, sota la seva responsabilitat, ha 
acreditat que s’han complert les condicions exigides per l’atorgament de la mateixa, 
sent l’import total del ajuts de 437,40€ 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 7 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 les bonificacions que es relacionen a continuació, i que 
responen a raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari per l’import que es 
detalla a continuació: 
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Número sol·licitants Percentatge ajut Import ajut 
4  100% 97,20 € 
1 50% 48,60 € 

TOTAL            437,40 € 
 

SEGON.- FER EFECTIU el pagament dels ajuts atorgats per un import total de 
437,40,-€ als interessats. 
 
TERCER.- DENEGAR la concessió d’aquest ajut als interessats que es relacionen a 
continuació pels motius que es detallen: 
 
3 sol·licituds denegades 
 
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 REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
7.3. Es vota a favor de la inclusió del punt 

Assumpte 
 
APROVACIÓ BONIFICACIONES PER LA TAXA D'ESCOMBRARIES ALS 
LLOGATERS, CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2017 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que dins l’exercici 2017 diverses persones i/o famílies que viuen en 
habitatges de lloguer van presentar la sol·licitud de bonificació per fer front a la taxa 
d’escombraries que els propietaris del seu habitatge van repercutir en el rebut de 
lloguer, així com tota la documentació econòmica justificativa de la seva situació. 
 
Considerant que compleixen 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. 
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Considerant que les bases d’execució del pressupost preveu 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 que el servei gestor de la subvenció, sota la seva responsabilitat, ha 
acreditat que s’han complert les condicions exigides per l’atorgament de la mateixa, 
sent l’import total del ajuts de 1.603,80,-€ 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 07 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 les bonificacions que es relacionen a continuació, i que 
responen a raons d’interès públic, social, econòmic i humanitari per l’import que es 
detalla a continuació: 
 
Número sol·licitants Percentatge ajut Import ajut 
12 100% 97,20 € 
9 50% 48,60 € 

TOTAL            1.603,80 € 
 

SEGON.- FER EFECTIU el pagament dels ajuts atorgats per un import total de 
1.603,80,-€ als interessats. 
 
TERCER.- 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 REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
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7.4 Es vota a favor de la inclusió del punt 

Assumpte 

ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL 
BENESTAR SOCIAL 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 22 de març 
de 2018, va aprovar el règim regulador del Programa Complementari per a la garantia 
del benestar social 2018 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Considerant que el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 estableix els requisits 
per a la concessió i gestió dels fons de prestació en referència al finançament de 
l’àmbit de Benestar Social. 
 
Considerant que els destinataris de l’esmentat programa complementari són tots els 
Ajuntaments de la demarcació de Barcelona, a excepció de la ciutat de Barcelona, i els 
consells comarcals d’aquesta demarcació. 
Considerant que la distribució de recursos es basa en el criteri de la població de l’any 
2017així com amb la renda familiar disponible bruta per habitant. 
Considerant aquestes variables, la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Castellet la quantitat de 43.057,53€ per aquest concepte.  
 

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.- APROVAR l’acceptació del programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
SEGON.- 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 ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
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7.5. Es vota a favor de la inclusió del punt 

Assumpte 
 
CONTRACTACIÓ SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME 
DURANT ELS PERÍODES ESTIUENCS 2018-2019 - CLASSIFICACIÓ PER ORDRE 
DECREIXENT I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ A LA SOCIETAT QUE LI 
CORRESPON L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el 19 de 
febrer de 2018, va aprovar l’expedient de contractació mitjançant tramitació ordinària i 
per mitjà de procediment obert, del servei de vigilància, salvament i socorrisme a la 
piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet durant els períodes estiuencs dels anys 
2018 i 2019. 
 
Considerant que en data 22 de març de 2018 a les 13:00 hores es va reunir la mesa 
de contractació per a l’adjudicació de la contractació abans esmentada amb la finalitat 
de fer l’obertura del sobre núm. 1, de Declaració responsable i formulari de dades. 
 
Considerant que en data 27 de març de 2018, a les 14:00 hores, la Mesa de 
contractació es va tornar a reunir, per tal de procedir a l’obertura del sobre número 2, 
de criteris tècnics avaluable. 
 
Atès que el responsable de les instal·lacions esportives va procedir a valorar les 
ofertes presentades, del qual passem a transcriure la part essencial del seu informe, 
elaborat el dia 9 d’abril de 2018:  
 
“ Criteris de valoració aritmètica 

Els criteris objectius que serviran de base a l’adjudicació són els següents, relacionats 
per ordre decreixent a la importància i per la ponderació que se’ls atribueixi: 
 

1)Oferta econòmica, a la baixa, fins un màxim de 40 punts. Tanmateix, quan la 
baixa sigui desproporcionada o temerària es procedirà d’acord amb l’article 
152.3 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.. Establint el següent 
criteri objectiu, de puntuar la millor oferta amb la màxima puntuació i de forma 
ponderada les demès ofertes, segon la següent formula:  

 
          Puntuació = Màxim de punts – la diferència entre el % de baixa i el de l’oferta 
més econòmica 
 
2)Posar a disposició de l’Ajuntament una bossa d’hores de socorrisme per a activitats 
lúdiques i esportives que es realitzin fora de l’horari habitual de la piscina durant la 
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temporada d’estiu, a raó de 8 punts per cada 5 hores de servei per a l’any 2018 i 2019, 
fins a un màxim de 40 punts. 
 
3) Realitzar una activitat lúdica amb tres (3) inflables aquàtics amb una durada de 3 
hores a l’inici de la temporada de bany de cadascun dels anys, fins a un màxim de 30 
punts. 
QUADRE RESUM DE VALORACIONS 

 

 

 

CONCLUSIONS: 
Considerant els fets detallats anteriorment, des de l’Àrea de Serveis Personals s’ha fet la 
següent valoració de les ofertes realitzades: 
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I perquè així consti, signo aquest informe. “ 
 
La mesa de contractació es va tornar a reunir el passat dia 13 d’abril de 2018 a les 
10:00 hores i es va procedir a donar lectura del susdit informe de data 9 d’abril 
d’enguany, el qual va ésser aprovat per unanimitat dels presents i es van adoptar els 
següents acords: 
 
“ PRIMER.- CLASSIFICAR per ordre decreixent les ofertes presentades: 

 

 

 

SEGON.- PROPOSAR l’adjudicació del contracte de vigilància, salvament i socorrisme 
de la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet, durant els períodes estiuencs dels 
anys 2018 i 2019, a l’empresa Blue Alfa Safety, SL.” 
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FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que estableix la clàusula 14è de classificació de les ofertes i 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació, del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
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. 
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la classificació de les proposicions presentades pels licitadors, 
atenent la proposta portada a terme per la Mesa de Contractació, de data 13 d’abril de 
2018, de conformitat amb el següent ordre decreixent tal com estableix l’article 151.1 
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 i que a continuació es detalla: 
 

 

 

SEGON.- REQUERIR a la societat corresponent a l’oferta més avantatjosa, la 
presentada per l’empresa Blue Alfa Safety, SL, amb domicili fiscal al Camí 
Prolongació del Plans, 2 local 2, de Pallaresos (CP 43151), per tal que en el termini de 
deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació següent: 
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-Còpia de la pòlissa de Responsabilitat Civil i rebut acreditatiu de tenir-la vigent. 
 
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 
que s’estableix en la clàusula 15à del Plec Administratiu, corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació sense iva, que ascendeix a 2.963,00 €. 

 
TERCER. NOTIFICAR els presents acords a les parts interessades, d’acord amb el 
què estableixen els articles 40 i ss de la Llei 39/2015, de 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 

 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
12/04/2018 

 
2018LLDC000398 

 

A data 
18/04/2018 

 
2018LLDC000424 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 16:30 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. 


