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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE JUNY DE 2018 
 
A les 19:30 hores del dia 4 de juny 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 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 Junta de Govern Local de 28 de maig de 2018 
Passat aquest punt a votació, es 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'URBANISME I ESPORTS 
  
3.1.- “ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. 
ANTONI CALVERAS FULGAROLAS.  
 
Assumpte  
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APROVACIÓ D’ACORD DEL CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET I EL CLUB NATACIÓ 
CASTELLET PER A L'ANY 2018.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018003928, de data de 
24 d’abril de 2018, presentada per l’entitat Club Natació Castellet, en el qual demana 
la subvenció nominal per l’any 2018 i que consta en el pressupost d’enguany de 
l’Ajuntament, per a poder fer front a les despeses que té aquesta entitat derivades del 
transport a les piscines de Manresa durant l’any.  
 
Considerant la declaració del president de l’entitat adjunt a la instància i que s’adjunta 
a l’expedient.  
 
Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar inicialment 
els pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar al B.O.P. en data 2 de 
novembre del 2017, quedant aprovats definitivament el 7 de desembre.  
 
Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal amb aplicació 
pressupostària número 18 341 489110 a favor del Club Natació Castellet per un import 
de 4.500 € (QUATRE MIL CINC CENTS EUROS).  
 
Considerant l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet i el Club Natació Castellet que s’adjunta a l’expedient.  
 
Considerant que el Ple Municipal de data 29 de març de 2.017, va aprovar inicialment 
els pressupostos per l’any 2017 en el qual hi consta una Subvenció Nominal amb 
aplicació pressupostària número 18 341 489110 a favor del Club Natació Castellet per 
un import de 4.500 € (QUATRE MIL CINC CENTS EUROS). 
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.  
 
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 el decret l’Alcaldia-Presidència núm. 605, de 15 de juny de 2015 de 
delegació i facultats genèriques i especifiques als regidors.  
 
Considerant les Bases d’execució del Pressupost de l’any 2018 aprovades pel mateix 
Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2017 i més concretament l’article 37.9 f) que 
estableix:  

“Es pot preveure pagaments a compte (bestretes) previs a la realització de 
les següents activitats, sempre respectant les següents regles:  
Es podran fer un avançament de fins el 75% per activitats subvencionables 
entre més de 4.000 i no més de 7.000 euros.”  
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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,  

S’ACORDA:  
 

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet i el Club Natació Castellet que s’adjunta a l’expedient.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics 
perquè un cop acceptada la subvenció per part del Club de Natació Castellet, faci 
efectiu EL PAGAMENT d’una bestreta a favor de l’entitat abans esmentada per import 
de tres mil tres-cents setanta-cinc euros (3.375,00€) que correspon al 75% de l’import 
de la subvenció, i el 25% restant per import de mil cent vint-i-cinc euros (1.125,00€) un 
cop l’entitat hagi justificat el 100% de l’import de la subvenció concedida, dins el 
termini establert, que en aquest cas serà el 31 de gener de 2019.  
 
TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords de forma reglamentaria, tal i com 
prescriuen els 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 
 
 
3.2.- “ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. 
ANTONI CALVERAS FULGAROLAS.  
 
Assumpte  
 
APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA 
AL CLUB PESCA OLIMPIC CASTELLET  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que mitjançant l’acord del Ple Municipal de 29 de març de 2017 va 
aprovar definitivament els pressupostos de l’any 2017, en el qual hi consta una 
Subvenció nominal amb aplicació pressupostària número 18 341 489026 a favor del 
Club Pesca Olímpic Castellet per un import de 2.000€ per poder fer front a les 
despeses que té aquesta entitat derivades de la celebració del 25è aniversari de 
l’entitat.  
 
Tenint en compte que mitjançant l’Acord de Junta de data 24 de juliol de 2017, adoptà 
per unanimitat dels seus assistents entre altres acords, la concessió a l’entitat Club 
Pesca Olímpic Castellet la susdita subvenció per un import de 2.000€.  
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Considerant que el Club Pesca Olímpic Castellet va percebre el 100% de la subvenció 
atorgada, el qual ascendia a la quantitat de 2.000€ mitjançant transferència bancaria el 
4 agost de 2017.  

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.  

Considerant que el beneficiari de la subvenció compleix amb els requisits regulats a 
les bases reguladores de la subvenció per rebre-les i la subvenció va ser sol·licitada 
d’acord amb la normativa vigent. 
 

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,  
 

S’ACORDA:  
 

PRIMER.- ACCEPTAR els justificants presentats pel Club Pesca Olímpic Castellet 
referits a l’exercici de 2017, que corresponen a la subvenció a les despeses que ha 
tingut derivades de la celebració del 25è aniversari de l’entitat, concedida per part 
d’aquest Ajuntament, segons acord de la Junta de Govern Local, de 24 de juliol de 
2017.  
 
SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament.  
 
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 
 
 
4.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats 
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5.- TEMES SOBREVINGUTS 
No hi ha hagut cap tema sobrevingut en la sessió ordinària d’avui 

6.- PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
24/05/2018 

 
2018LLDC000534 

 

A data 
31/05/2018 

 
2018LLDC000565 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:00 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. 


