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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE JUNY DE 2018 
 
A les 19:30 hores del dia  11 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. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports.  
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana.  
 
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 4 de juny 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. - ALCALDIA – PRESIDÈNCIA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
3.1. Assumpte 
 
2ª CERTIFICACIÓ D'OBRA corresponent al PROJECTE DE MESURES URGENTS 
A LA RIERA DE CASTELLET SANT VICENÇ DE CASTELLET 
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Considerant que en data 8 de maig de 2018, amb núm. d’entrades núm. E2018004376 
la societat CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS,S.L. va 
presentar la certificació núm. 1, corresponent al projecte de referència en 
l’encapçalament, per un import sense l’iva de vint mil vuit-cents trenta – nou euros, 
amb ún cèntims (20.839,01€) i , per import IVA inclòs de vint-i-cinc mil dos-cents 
quinze euros, amb vint cèntims (25.2015,20€). 
 
Considerant que mitjançant acords de la Junta de Govern Local de data 18 desembre 
de 2017, va acordar adjudicar el contracte corresponent l’obra ordinària corresponent 
al PROJECTE DE MESURES URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET SANT 
VICENÇ DE CASTELLET, en el tram comprés entre el pont de la C55 fins masies de 
Can Tinet i amb un pressupost de contracte sense l’IVA de cinquanta-cinc quatre-cents 
seixanta-cinc, amb setanta-quatre cèntims (55.465,74 €) i onze mil sis-cents quaranta-
set, vuitanta-ún cèntims (11.647.81 €), amb un total del pressupost de contracte amb 
l’iva inclòs de seixanta-set mil cent tretze euros, amb cinquanta-cinc cèntims 
(67.113,55 €).  
 
Considerant que segons informe de l’arquitecte tècnic de serveis territorials, de data 11 
de maig de 2018, dona la conformitat a la part d’obres executades corresponent a la 
certificació núm. 2, que en la seva part essencial i necessària estableix el següent:  
 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest 
saber i parer, es proposa informar FAVORABLEMENT la SEGONA 
CERTIFICACIÓ de les obres MESURES URGENTS A LA RIERA DE 
CASTELLET, de Sant Vicenç de Castellet, amb un import de la segona 
certificació de 25.215,20 € IVA inclòs. (VINT I CINC MIL DOS-CENTS QUINZE 
EUROS, amb VINT CÈNTIMS). 
 

Considerant el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
concretament la disposició transitòria primera, els expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
 
1. Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 
regeixen per la normativa anterior. A aquests efectes, s’entén que els expedients de 
contractació s’han iniciat si s’ha publicat la convocatòria corresponent del procediment 
d’adjudicació del contracte. 
 
Considerant que l’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta certificació es la Junta de 
Govern Local de conformitat amb el que estableix el Decret de l’Alcaldia–Presidència 
núm.2015LLDC000609, de data 16/06/2015, en matèria de contractació 
  

1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la 
quantitat de 60.101,21 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en tot cas els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada. 



  
 
 

 
 

Expedient: JGL2018000024 
 

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

3 
 

 

La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les actualitzacions i 
revisions de preus, així com dels cànons, en el seu cas. 

 
Es per això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la certificació d'Obres núm. 2, a favor de l’adjudicatària 
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. corresponent al 
corresponent al PROJECTE DE MESURES URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET 
SANT VICENÇ DE CASTELLET, en el tram comprés entre el pont de la C-55 fins 
masies de Can Tinet, per un import sense l’iva de vint mil vuit-cents trenta – nou euros, 
amb ún cèntims (20.839,01€) i , per import IVA inclòs de vint-i-cinc mil dos-cents 
quinze euros, amb vint cèntims (25.2015,20€). 
 
SEGON.- Donar trasllat dels precedents acords, de forma reglamentaria, al 
Departament d'Hisenda d'aquest Ajuntament i a la gerència de l'Empresa CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L.” 
 
 
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 
 
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA DE SUBVENCIONS 
PER ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que l’objecte de les subvencions és la disposició gratuïta de fons públics 
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 la finalitat d’aquestes subvencions és fomentar activitats de promoció 
cultural que es duguin a terme durant l’any 2018. 
 
Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2018, es contempla una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats de 
promoció cultural. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 5 de febrer de 
2018, va aprovar el les Bases Específiques per a l’organització d’activitats de promoció 
cultural a Sant Vicenç de Castellet que es portin a terme durant l’exercici 2018 per les 
entitats culturals sense ànim de lucre. 
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Considerant que en el mateix acord s’establien uns criteris homogenis de valoració 
que servirien de referència per a l’aprovació de les esmentades subvencions. 
 
Considerant que posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern 
Local en data 28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 
d’abril, quedant obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el dia 
30 d’abril de 2018. 
 
Considerant les sol·licituds presentades a l’efecte per les entitats culturals sense ànim 
de lucre del municipi. 
 
Considerant l’acta de la reunió celebrada per la Comissió Qualificadora en data 23 de 
maig de 2018 a les 13:30 h, a través de la qual l’esmentada comissió fa la proposta de 
programes subvencionables, un cop valorada la documentació presentada per les 
entitats i aplicant els criteris de valoració que figuraven en el programa. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Considerant que les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018 estableixen al 
Títol III Capítol XI punt 9.-f) que es podran preveure pagaments a compte previs a la 
realització d’activitats respectant les següents regles: 
 

- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per l’import 
íntegre de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta del 
75% de l’import de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta del 
50% de l’import de la subvenció. 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord, segons dictamen aprovat en data 18 de 
febrer de 2015 pel Ple de la Corporació, és competència de la Junta de Govern Local. 
 
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’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora del Programa de 
subvencions per a activitats i esdeveniments culturals de l’any 2018 celebrada el 
passat 23 de maig de 2018 a les 13:30 h, la transcripció de la qual diu: 
 

“ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA DEL PROGRAMA 
DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS DE L’ANY 2018. 
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A Sant Vicenç de Castellet, a 23 de maig de 2018, a les 13:30 hores es reuneixen: 

Sr. Toni Calveras Fulgarolas, Regidor d’Esports i Urbanisme per delegació 
d’Alcaldia, 
Sra. Sílvia Vila i López, Regidora de Cultura, 
Sr. Jordi Palma Sánchez , Regidor del Grup Municipal ERC, 
Sr. Lluc Basora i Pascual, Secretari accidental de la Corporació, 
Sr. Antoni Coll i Giménez, Interventor accidental de la Corporació, 
Sr. Josep Ortiz Montferrer, administratiu de Serveis Personals, 
 

S’excusa el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet. 

Amb la finalitat d’avaluar les propostes presentades per les entitats culturals del 
municipi i elaborar una proposta d’aprovació de les subvencions destinades a les 
activitats culturals que porten a terme al llarg de l’any 2018, d’acord amb el què 
estableix l’article 9 de les clàusules reguladores de l’esmentat programa de 
subvencions. 

Les esmentades bases varen ser aprovades per la Junta de Govern Local en 
data 5 de febrer de 2018, i publicades al BOPB. 

Posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern Local en data 
28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 d’abril, 
quedant obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el dia 30 
d’abril de 2018. 

 
En aquest sentit, cal dir que les sol·licituds rebudes han estat: 
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Considerant la documentació presentada per les diferents entitats i tenint en compte 
els criteris de valoració que es van aprovar per part de la Junta de Govern Local en 
data 5 de febrer de 2018. 
 
 
Considerant els criteris abans esmentats, la valoració dels projectes és:
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Considerant que la Regidoria de Cultura té una assignació pressupostària per a la 
concessió de subvencions a entitats per un import de 25.000 €. 
 
Considerant que la suma total de punts son 553, el valor de cada punt és de 45,21 €. 
 
Segon: APROVAR la concessió de la subvenció a cadascuna de les entitats 
beneficiàries d’acord amb el punt anterior. 
 
Tercer: ESTABLIR que s’entendrà acceptada la subvenció de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet per part dels beneficiaris si en el termini d’un mes, comptat a partir 
de la data de notificació, no han manifestat expressament la renúncia. 
 
Quart: Un cop acceptada la subvenció APROVAR el pagament de la bestreta de la 
subvenció atorgada a cada entitat cultural segons l’acta de 23 de maig de la Comissió 
Qualificadora de la concessió de subvencions culturals de l’any 2018 que es detalla en 
el punt primer del present acord. 
 
Cinquè: DONAR compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest 
ajuntament, per tal que realitzin els tràmits corresponents. 
 
Sisè: NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades, per al seu 
coneixement i efectes, tal i com estableix l’article 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
de 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 JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ. 
 
4.2. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA DE LES 
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS EDUCATIVES DURANT EL 2018 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que l’objecte de les subvencions és la disposició gratuïta de fons públics 
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 la finalitat d’aquestes subvencions és fomentar activitats educatives 
que es duguin a terme durant l’any 2018. 
 
Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2018, es contempla una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats 
educatives. 
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Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 5 de febrer de 
2018, va aprovar el les Bases Específiques per a l’atorgament de subvencions per a 
activitats educatives. 
 
Considerant que en el mateix acord s’establien uns criteris homogenis de valoració 
que servirien de referència per a l’aprovació de les esmentades subvencions. 
 
Posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern Local en data 
28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 d’abril, quedant 
obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el dia 30 d’abril de 
2018. 
 
Considerant les sol·licituds presentades a l’efecte per les entitats sense ànim de lucre 
del municipi. 
 
Considerant l’acta de la reunió celebrada per la Comissió Qualificadora en data 23 de 
maig de 2018 a les 14 h, a través de la qual l’esmentada comissió fa la proposta de 
programes subvencionables, un cop valorada la documentació presentada per les 
entitats i aplicant els criteris de valoració que figuraven en el programa. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Considerant que les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018 estableixen al 
títol III capítol XI punt f) que es podran preveure pagaments a compte previs a la 
realització d’activitats respectant les següents regles: 
 

- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per 
l’import íntegre de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta 
del 75% de l’import de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta 
del 50% de l’import de la subvenció. 
 

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’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora del Programa de 
subvencions per a activitats educatives de l’any 2018 celebrada el passat 23 de maig 
de 2018 a les 14 h, la transcripció de la qual diu: 
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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EDUCATIVES DE 
L’ANY 2018. 

A Sant Vicenç de Castellet, a 23 de maig de 2018, a les 14:00 hores es 
reuneixen: 

Sr. Antoni Calveras Fulgarolas, Regidor d’Esports i Urbanisme en delegació 
d’Alcaldia, 
Sra. Sílvia Vila i Lopez, Regidora d’Ensenyament, 
Sra. Jordi Palma i Sánchez, Regidor del Grup Municipal ERC, 
Sr. Lluc Basora i Pascual, Secretari accidental de la Corporació, 
Sr. Antoni Coll i Giménez, Interventor accidental de la Corporació, 
Sr. Josep Ortiz Montferrer, administratiu de Serveis Personals, 

S’excusa el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet. 

Amb la finalitat d’avaluar les propostes presentades per les entitats socials del 
municipi i elaborar una proposta d’aprovació de les subvencions destinades a 
les activitats culturals que porten a terme al llarg de l’any 2018, d’acord amb el 
què estableix l’article 9 de les clàusules reguladores de l’esmentat programa 
de subvencions. 

Les esmentades bases varen ser aprovades per la Junta de Govern Local en 
data 5 de febrer de 2018, i publicades al BOPB. 
 
Posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern Local en 
data 28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 
d’abril, quedant obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el 
dia 30 d’abril de 2018.  

En aquest sentit, cal dir que les sol·licituds rebudes han estat: 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

Expedient: JGL2018000024 
 

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

11 
 

 

 

 

Considerant la documentació presentada per les diferents entitats i tenint en 
compte els criteris de valoració que es van aprovar per part de la Junta de 
Govern Local en data 5 de febrer de 2018, s’han fet les següents valoracions: 
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Considerant que la Regidoria de Cultura té una assignació pressupostària per a la concessió de subvencions a entitats per un import de 
7.000 €. 
 
Considerant que la suma total de punts son 427, el valor de cada punt és de 16,39 €” 
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SEGON: APROVAR la concessió de la subvenció a cadascuna de les entitats 
beneficiàries d’acord amb el punt anterior. 
 
TERCER: ESTABLIR que s’entendrà acceptada la subvenció de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet per part dels beneficiaris si en el termini d’un mes, comptat a partir 
de la data de notificació, no han manifestat expressament la renúncia. 
 
QUART: APROVAR el pagament de la bestreta de la subvenció atorgada a cada 
entitat, segons l’acta de 23 de maig de 2018 de la Comissió Qualificadora de la 
concessió de subvencions educatives de l’any 2018 que es detalla en el punt primer 
del present acord. 
 
CINQUÈ: DONAR compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest 
ajuntament, per tal que realitzin els tràmits corresponents. 
 
SISÈ: NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades, per al seu 
coneixement i efectes, tal i com 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 

 
 

5. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
5.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA DE LES SUBVENCIONS PER 
ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT EL 2018 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que l’objecte de les subvencions és la disposició gratuïta de fons públics 
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 la finalitat d’aquestes subvencions és fomentar activitats i 
esdeveniments esportius que es duguin a terme durant l’any 2018. 
 
Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2018, es contempla una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments esportius. 
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Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 5 de febrer de 
2018, va aprovar el les Bases Específiques per a l’organització d’activitats i 
esdeveniments esportius a Sant Vicenç de Castellet que es portin a terme durant 
l’exercici 2018 per les entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
Considerant que en el mateix acord s’establien uns criteris homogenis de valoració 
que servirien de referència per a l’aprovació de les esmentades subvencions. 
 
Posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern Local en data 
28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 d’abril, quedant 
obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el dia 30 d’abril de 
2018. 
 
Considerant les sol·licituds presentades a l’efecte per les entitats esportives sense 
ànim de lucre del municipi. 
 
Considerant l’acta de la reunió celebrada per la Comissió Qualificadora en data 23 de 
maig de 2018 a les 12:30 h, a través de la qual l’esmentada comissió fa la proposta de 
programes subvencionables, un cop valorada la documentació presentada per les 
entitats i aplicant els criteris de valoració que figuraven en el programa. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Considerant que les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018 estableixen al 
Títol III Capítol XI punt 9.-f) que es podran preveure pagaments a compte previs a la 
realització d’activitats respectant les següents regles: 
 

- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per l’import 
íntegre de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta del 
75% de l’import de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta del 
50% de l’import de la subvenció. 
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord, segons dictamen aprovat en data 18 de 
febrer de 2015 pel Ple de la Corporació, és competència de la Junta de Govern Local. 
 
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 
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PRIMER: APROVAR l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora del Programa de 
subvencions per a activitats i esdeveniments esportius de l’any 2018 celebrada el 
passat 23 de maig de 2018 a les 12:30h, la transcripció de la qual diu: 

 

“ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS DE L’ANY 2018. 

A Sant Vicenç de Castellet, a 23 de maig de 2018, a les 12:30 hores es 
reuneixen: 

Sra. Sílvia Vila i Lopez, Regidora de Cultura, Joventut i Ensenyament en 
delegació d’alcaldia. 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Regidor d’Esports 
Sr. Jordi Palma i Sánchez, Regidor del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana 
Sr. Lluc Basora i Pascual, Secretari accidental de la Corporació, 
Sr. Antoni Coll i Giménez, Interventor accidental de la Corporació, 
Sr. Josep Ortiz Montferrer, administratiu de Serveis Personals, 
Sra. Marga Vivianne Llovet i Roca, Coordinadora d’activitats esportives 

S’excusa el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 
 
Amb la finalitat d’avaluar les propostes presentades per les entitats esportives 
del municipi i elaborar una proposta d’aprovació de les subvencions destinades a 
les activitats i esdeveniments esportius que porten a terme al llarg de l’any 2018, 
d’acord amb el què estableix l’article 9 de les clàusules reguladores de 
l’esmentat programa de subvencions. 

 
Les esmentades bases varen ser aprovades per la Junta de Govern Local en 
data 5 de febrer de 2018, i publicades al BOPB. 

Posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern Local en 
data 28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 
d’abril, quedant obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el 
dia 30 d’abril de 2018.  

 
En aquest sentit, cal dir que les sol·licituds rebudes han estat: 
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Considerant la documentació presentada per les diferents entitats i tenint en 
compte els criteris de valoració que es van aprovar per part de la Junta de 
Govern Local en data 5 de febrer de 2018, s’han fet les següents valoracions: 
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Considerant que la Regidoria d’Esports té una assignació pressupostària per a la 
concessió de subvencions a entitats per un import de 35.000 €. 
 
Considerant que la suma total de punts son 2463,7, el valor de cada punt és de 
14,21€” 
 
SEGON: APROVAR la concessió de la subvenció a cadascuna de les entitats 
beneficiàries d’acord amb el punt anterior. 
 
TERCER: ESTABLIR que s’entendrà acceptada la subvenció de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet per part dels beneficiaris si en el termini d’un mes, comptat a partir 
de la data de notificació, no han manifestat expressament la renúncia. 
 
QUART: Un cop acceptada la subvenció APROVAR el pagament de la bestreta de la 
subvenció atorgada a cada entitat esportiva segons l’acta de 23 de maig de la 
Comissió Qualificadora de la concessió de subvencions esportives de l’any 2018 que 
es detalla en el punt primer del present acord. 
 
CINQUÈ: DONAR compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest 
ajuntament, per tal que realitzin els tràmits corresponents. 
 
SISÈ: NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades, per al seu 
coneixement i efectes, tal i com 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 

 
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 BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
7.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 

 
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. 
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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 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. 
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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. 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 15 de maig 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: 
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NOM I COGNOMS SOM PUNTS RESOLUCIÓ PERÍODE AJUT 
2 SI 8,5 LOT QUINZENAL 

6 MESOS/ANY 
MAIG 2018 – 

OCTUBRE 2018 

4 SI 8 LOT QUINZENAL 
6 MESOS/ANY 

MAIG 2018 – 
OCTUBRE 2018 

1 (NO) 
EDAT 8 LOT QUINZENAL 

6 MESOS/ANY 
MAIG 2018 – 

OCTUBRE 2018 

1 NO 6,5 LOT MENSUAL 
6 MESOS/ANY 

MAIG 2018 – 
OCTUBRE 2018 

2 NO 
(INC) 6 LOT MENSUAL 

6 MESOS/ANY 
MAIG 2018 – 

OCTUBRE 2018 

1 SI 6 LOT MENSUAL 
6 MESOS/ANY 

MAIG 2018 – 
OCTUBRE 2018 

3 SI 4,5 LOT MENSUAL 
4 MESOS/ANY 

MAIG 2018 – 
AGOST 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: 
 

3 SOBREPASSEN INGRESSOS 
1 NO COMPLEIX REQUISITS 

 
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. 
 
7.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR, 
PER A SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA, CURS 2018-2019 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que des del Departament de Serveis Socials es veu la necessitat de 
convocar uns ajuts socials en concepte de llibres i/o material escolar, per ajudar a 
garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació per 
qüestions econòmiques i socials.  
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Considerant que des de la Regidoria de Serveis Socials es considera necessari 
l’existència d‘aquests ajuts municipals pels infants del municipi i les seves famílies, ja 
que són un suport per l’atenció i la prevenció del risc social i garanteixen a l’hora la 
socialització dels nens i nenes de les famílies beneficiàries. 
 
Considerant el reglament de prestacions socials aprovat pel Ple Municipal, document 
que ha de ser l’instrument jurídic que adapti els processos d’atorgament d’ajuts 
socials. 
 
Considerant que les bases especifiques per a la concessió d’ajuts socials per a llibres 
i/o material escolar, varen ser aprovades per unanimitat en Junta de Govern Local el 
proppassat dia 5 d’abril de 2018. 
 
Considerant que es varen publicar al BOPB el dia 24 d’abril de 2018 i que durant el 
termini d’un mes han estat exposades sense cap al·legació. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el nou redactat de l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions 
38/2003 de 17 de novembre modificat per la llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa que va 
entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016 segons el qual s’estableix un nou règim de 
publicitat de la convocatòria. 
 
Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 
 
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 les bases compleixen amb els principis generals de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació i s’adeqüen al marc legal. 
 
Considerant l’informe tècnic emès per l’educadora social municipal en data 30 de maig 
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 
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PRIMER.- APROVAR la convocatòria, per a l’atorgament d’ajuts per a llibres i/o 
material escolar, en el marc de les Bases Reguladores aprovades en Junta de Govern 
de data 5 d’abril de 2018, el text íntegre de les quals és el següent: 
 
“APROVACIÓ DE BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DE LLIBRES 
I/O MATERIAL ESCOLAR PEL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL CURS 2018-2019 
 
La Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Castellet, en sessió ordinària, celebrada en data 5 
d’abril de 2018, ha aprovat per unanimitat dels seus assistents les BASES PER A LA 
CONCESSIÓ D’AJUTS DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR PEL SEGON CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA DEL CURS 2018-2019. 
 
Les presents bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, les quals restaran exposades al 
públic durant 30 dies naturals. Passat aquest termini, sense haver-se presentat cap reclamació, 
esdevindran definitives. 
 
1.- OBJECTE DE LES BASES 
 
En base al Reglament Municipal Regulador de prestacions econòmiques de caràcter social de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç Castellet, el qual dóna compliment als principis que han de guiar 
l’actuació pública en matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, 
bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics, particularment en un àmbit tant sensible com 
és el de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, s’aproven les 
bases específiques per a la concessió d’ajuts escolars municipals. 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts per a llibres de text i/o material 
escolar per a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil, d’Educació Primària i Educació 
Secundària Obligatòria . 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix, entre altres, com a principis del sistema 
educatiu, l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no 
discriminació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, 
econòmiques i socials. 
 
Tot i que aquest alumnat té accés a les beques que el Departament d’Ensenyament convocava 
anualment pels cursos de 1r de primària fins a 4rt d’ESO, pot haver-hi una diferència molt 
important entre la quantitat que pot atorgar el Departament d’Ensenyament i el cost real dels 
llibres i/o material escolar. 
 
 
2.- BENEFICIARIS 
 
Podran ser beneficiàries les famílies empadronades a Sant Vicenç de Castellet, amb infants i 
joves cursant Segon cicle d’Educació infantil, Educació Primària o Educació Secundària 
Obligatòria en qualsevol dels centres educatius del municipi i que es trobin en una situació 
socioeconòmica desfavorida.  
 
 

-Les famílies que sol·licitin l’ajut no podran superar els ingressos especificats en l’apartat 
7.1 d’aquestes bases.  
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-Les famílies que compleixin amb el requisit econòmic, podran justificar altres situacions 
socials i familiars: 

 
 

-Que es tracti d’un infant/jove en acolliment. 
-Que l’infant/jove, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una disminució 
reconeguda. 
-Que es tracti d’una família nombrosa. 
-Que es tracti d’una família monoparental.  
-Infants/joves amb situació de risc social (a valorar per Serveis Socials). 
 

Els alumnes amb residència al municipi de Sant Vicenç de Castellet però matriculats en centres 
públics d’altres municipis, hauran d’acreditar documentalment aquesta mobilitat, mitjançant 
certificat emès pel Servei d’Inspecció del Departament d’Ensenyament. 
 
 
3.- SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds d’aquests ajuts es faran mitjançant l’imprès que es trobarà a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, acompanyada de tota la 
documentació necessària que consta a les bases, i dins el termini establert. 
 
Les sol·licituds també es poden presentar directament o per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
En cas de presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en la forma que sigui 
legalment establerta. 
 
A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació que consta a les bases. 
 
Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableixen les bases es requerirà a la persona 
interessada perquè, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de deu dies hàbils esmeni 
el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases. 
 
Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud i la documentació annexa, les persones 
sol·licitants donen el seu consentiment als Serveis Socials Bàsics per al tractament de les 
dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de 
gestió, tramitació i resolució dels ajuts, inclosa la consulta de les dades necessàries que 
constin a altres departaments del mateix ajuntament, d’acord amb la normativa sobre protecció 
de dades. 
 
Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l’exclusió del 
sol·licitant. 
 
 
4.- DOCUMENTACIÓ GENERAL 
 

-Imprès de sol·licitud 
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-Fotocòpia DNI/NIE/passaport del pare/mare o tutors i de tots els membres que formen la 
unitat de convivència en edat laboral (tots els majors de 16 anys) 
-Fotocòpia del llibre de família. 
-En cas de separació judicial o divorci: quantitat a percebre en concepte de pensió 
alimentària del seu cònjuge i guarda dels menors. 
-En cas de separació de fet o separació/divorci en tràmit: còpia diligenciada pel Jutjat de 
la demanda de separació/divorci o Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat. 
-En cas d’incompliment del pagament de la pensió per aliments: acreditar tràmit de la 
denúncia. 
-En cas de viure amb fills de relacions anteriors, sentència de separació/divorci i conveni 
regulador 
-Certificat de disminució emès per l’ICASS, si es dóna el cas. 
-Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el cas. 
 

ECONOMICA 
 
- Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de TOTS els membres en edat laboral del 

nucli familiar i de convivència, preferentment: 
 

 
Declaració de Renda complerta, últim exercici, degudament segellada per l’òrgan competent i 

amb ANNEX de dades fiscals*. 
 
 
- En cas de NO haver presentat la declaració de renda per no estar-hi obligats, d’acord amb 

la normativa tributària, o en cas de NO haver tingut ingressos o en cas que la situació 
econòmica actual no sigui la mateixa que la de l’exercici 2017, caldrà portar: 
 

1r. Ingressos econòmics dels darrers 6 mesos, anteriors a la sol·licitud, de tots els 
membres del nucli de convivència majors de 16 anys: 

 
Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF emesos per l’empresa/es 
en el/s període/s en què s’hagi treballat. 
Certificat negatiu emès per l’Oficina de Treball i l’ Institut de la Seguretat Social, 
conforme no es percep cap prestació.  
6 Últimes nòmines 
Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda, emès per l’organisme oficial 
corresponent, amb indicació del seu import. 
En cas de ser autònom, declaració de l'IVA de l'últim trimestre i de la declaració de 
renda últim exercici. 
Si s’ha estat a l’atur o s’ha percebut altres prestacions, certificat de l’organisme 
competent (OTG), amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports 
percebuts durant l’any. 
 

2n. Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral). 
3r. Certificat de DADES FISCALS emès per l’Agència Tributària de rendiments del 
treball, rendiments de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, habitatges en 
propietat, etc.* 

 
*Documents susceptibles de ser consultats telemàticament i al propi organisme amb 
autorització. 
Per a completar la informació relativa al compliment dels requisits, l’Ajuntament podrà requerir 
al sol·licitant qualsevol altra documentació que resulti necessària. 
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5.- TERMINI 
 
El termini de presentació de sol·licituds quedarà establert a la convocatòria. 
S’estableix un segon termini només per a noves matricules i casos extraordinaris degudament 
justificats, que quedarà establert a la convocatòria. 
De la convocatòria i del termini de presentació, s’informarà amb suficient temps als centres 
escolars del municipi. 
 
 
6.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
 
La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostaria determinada en la 
convocatòria. Es concediran als ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de 
l’esmentada dotació pressupostària, a partir del qual seran denegades, tot i que d’acord als 
barems li correspongui. 
 
 
7.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
7.1.- CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR 
L’any 2017 els ingressos mensuals màxims de la unitat de convivència per a tenir dret a l’ajuda 
seran els següents: 
 

 
 
D’acord amb les dades obtingudes la situació econòmica es valorarà de la següent manera: 

 
 
7.2.- VALORACIÓ SOCIAL 

 
 
Només es valorarà la part social quan es compleixen els criteris econòmics i, la 
puntuació màxima, serà de 3 punts. 
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7.3.- BAREM I QUANTIA MÀXIMA DELS AJUTS 
 

De 3 a 5 punts AJUT DEL TIPUS C: 30€ 
De 5 a 7,5 punts AJUT DEL TIPUS B: 40€ 
De 7,5 a 10 punts AJUT DEL TIPUS A: 65€ 

  
 
8.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES  
 
Llibres de text i/o material escolar d’alumnes residents i escolaritzats a Sant Vicenç de Castellet 
i que estiguin cursant segon cicle d’Educació infantil, Educació Primària o Educació Secundària 
Obligatòria. En cap cas l’ajut pot ser superior al 100% del cost.  
 
 
9.- OBLIGACIÓ DELS BENEFICIARIS  
 

- Presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General de 
l’Ajuntament dins del termini establert.  
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies 
personals i familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l’ajut concedit.  

 
 
10.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  
 
La resolució de la convocatòria correspon a la Junta de Govern Local.  
Es notificarà a la resolució a les persones interessades i als centres escolars de referència, així 
com a les seves respectives Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, els quals han de 
garantir l’aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i als quals se’ls exigeix que: la informació facilitada sigui tractada amb la 
màxim confidencialitat, donat que conté dades de caràcter personal, que facin un ús i 
tractament adequat de les dades cedides i en funció de la finalitat i que no es comuniqui, en 
cap cas, el contingut de la resolució a terceres persones, i que no realitzin cap tipus de 
publicació de la concessió de l’ajuda.  
La resolució indicarà si s’exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s’hi poden 
interposar, els òrgans davant els quals es poden interposar i els terminis per a fer-ho. 
 
 
11. IMPORT, JUSTIFICACIÓ I ABONAMENT  
 

1. La resolució que atorga l’ajut individual determina l’import que es subvenciona.  
2. La quantitat atorgada es pagarà al centre escolar i/o AMPA quan, a judici de l’òrgan 

gestor, s’hagi justificat adequadament l’activitat subvencionada.  
3. És per això que l'abonament de la part que correspon aportar a l'Ajuntament es farà 

directament al centre educatiu i/o AMPA, prèvia presentació de certificat de justificació 
detallada de la despesa, emesa per la secretària de l’entitat o del centre, mitjançant 
registre d’entrada, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.  

4. El termini per justificar quedarà establert a la convocatòria.  
 
 
12. RESPONSABILITATS DELS DESTINATARIS/ÀRIES DE L’AJUT  
 

1. Les unitats familiars sabran la resolució no més enllà de la primera quinzena de 
setembre.  
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2. La unitat familiar adquireix el compromís de fer efectiu a l’AMPA/centre escolar la part 
que li correspon i que no està becada.  

3. El fet de tenir beca implica que es farà un seguiment de l’escolarització de l'alumne/a i 
de la unitat familiar i del bon ús de l’ajut escolar municipal. En cas de ser citats, les 
unitats familiars beneficiàries hauran d'assistir a les entrevistes amb els tècnics dels 
Serveis Socials Bàsics.  

4. En cas que es retiri l’ajut, aquest fet es tindrà en compte en el moment de tornar a 
sol·licitar-lo. En aquest cas, caldrà que els Serveis Socials Bàsics aportin informe 
negatiu amb explicació de les causes que fonamenten aquesta resolució.  

5. Les unitats familiars hauran de mantenir l’ empadronament al municipi i viure-hi de 
forma estable durant la concessió de l’ajut.  

6. En cas d’incompliment de compromisos i de no fer un bon ús de l’ajut escolar, es 
procedirà a la revocació d’aquest.  

 
 
13.- PAGAMENT DELS AJUTS  
 
El pagament dels ajuts es farà directament als diferents centres educatius del municipi, 
especificant la quantitat que correspon a cada alumne/a, previ informe justificatiu dels centres 
educatius conforme els alumnes disposen dels llibres i el material. 
 
 
14.- REVOCACIÓ DELS AJUTS  
 
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases o la falta de documentació 
acreditativa comportarà la revocació de l’ajut concedit.  
 
 
15.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES AJUDES 
CONCEDIDES  
 
Amb la presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, la part 
interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, 
econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.  
Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La conseqüència de 
l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la resolució de l’expedient.  
En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal:  

− Les dades de caràcter personal que es facilitin per a l’obtenció de l’objecte de la 
sol·licitud seran objecte de tractament informatitzat.  

− La informació serà tractada amb la màxim confidencialitat.  
− La finalitat de recollida de les dades i el subministra per la part interessada és la 

necessària per a la tramitació del corresponent expedient.  
− No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió de l’ajuda  
− Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de 

les dades que subministri, mitjançant instància a l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet.  

 
 
SEGON.- ESTABLIR el termini de presentació de sol·licituds a les persones 
interessades que compleixin els requisits establerts a les bases per a la concessió de 
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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 un 
import màxim de 8.000€ (VUIT MIL EUROS) amb aplicació pressupostària número 15 
231 480010 Subvencions socials.  
 
QUART.- NOTIFICAR un cop acordada la concessió dels ajuts, aquests seran 
notificats 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 
 
 
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 següent punt: 
 
Assumpte  
 
PROPOSTA D’ACORD PER LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL I INICI DE L’EXPEDIENT 
DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 2017 PER ACTIVITATS D'ACCIÓ 
SOCIAL ATORGADA A L’ASSOCIACIÓ SOCIAL SEMPRE DONES  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que en data 6 de març de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les 
Bases Especifiques per a l’organització d’activitats i esdeveniments d’acció social a 
Sant Vicenç de Castellet que es portessin a terme durant l’exercici 2017 per les 
entitats culturals sense ànim de lucre.  
 
Considerant que en data 15 de maig de 2017 es va aprovar la convocatòria de 
subvencions. 
 
Considerant que mitjançant l’acord de Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 
2017, es va concedir a l’Associació Social Sempre Dones una subvenció per un import 
de 2.027,97€.  
 
Considerant que el passat 31 de gener de 2018 finalitzava el termini de justificació de 
les subvencions atorgades en data 3 de juliol de 2017.  
 
Considerant que l’Associació Social Sempre Dones va presentar un compte justificatiu 
amb factures per valor de 1.370,62€  
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Considerant que s’ha requerit a l’Associació Social Sempre Dones que aporti 
documents justificatius fins a l’import de 2.027,97€, i que a data d’avui no ha presentat 
cap més documentació que l’abans esmentada.  
 
Considerant que l’Associació Social Sempre Dones ha estat requerida amb l’escrit de 
sortida S2018002264 mitjançant notificació el dia 21 de maig de 2018 a presentar 
justificants per valor de 657,35€, que transcorreguts 10 dies hàbils a comptar del 
següent de la seva notificació no ha presentat els susdits justificants. 
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, 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: APROVAR la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’Associació 
Social Sempre Dones per a actes i esdeveniments educatius que es celebrin a Sant 
Vicenç de Castellet per import de 1.370,62€.  
 
SEGON.- INICIAR la revocació parcial de la subvenció atorgada a l’Associació Social 
Sempre Dones a la convocatòria de subvencions 2017 per a actes i esdeveniments 
d’acció social que es celebrin a Sant Vicenç de Castellet per import de 657,35€.  
 
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 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr. 
DANIEL MAURIZ VIDAL  
 
7.4. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte  
 
APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA BCF DE TRESORERIA DE MAIG 
2018 PER IMPORT DE 59,75 €  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 
Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/6 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
maig de 2018, satisfetes amb càrrec a la bestreta de caixa fixa que en el seu dia es va 
aprovar  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la 
Intervenció de Fons amb un import total de 59,75 €  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

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

S’ACORDA  
 

PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/101 justificades per import líquid de 59,75 €  
 
SEGON: APROVAR la relació comptable i procedir per aquest import a la reposició de 
la bestreta de caixa fixa autoritzada  
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords al departament de Serveis Econòmics als 
efectes adients  
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL.  
 
7.5. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte  
 
HABILITACIÓ D’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/2018 EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018, PER DONAR COBERTURA A 
LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DINTRE DELS NIVELLS DE VINCULACIÓ 
JURÍDICA.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

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 
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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 per tal de gestionar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
St. Vicenç de Castellet i Creu roja Espanyola, per realitzar el projecte voluntariat i 
formació, convocatòria 2018, cal una reestructuració de la despesa als efectes d’una 
millor gestió econòmica i pressupostària.  

Considerant que el control comptable de les despeses es realitza sobre l'aplicació 
pressupostària i el control jurídic sobre el nivell de vinculació determinat a les Bases 
d’Execució del pressupost per a l’exercici 2018.  

Considerant que es podran donar d’alta en el Pressupost municipal de despeses 
aplicacions pressupostàries amb consignació inicial zero, sempre que existeixi crèdit 
dins dels corresponents nivells de vinculació jurídica establerts. Les esmentades altes 
d’aplicacions pressupostàries seran aprovades per Junta de Govern Local. A aquesta 
operació ens referirem com habilitació pressupostària.  
 
De la relació d’aplicacions pressupostàries habilitades durant l’any es donarà compte 
al Ple municipal.  
 

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.  
 
Considerant l’Ordre EHA / 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 
l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.  
 
Considerant l’article 5 de les bases d’execució del pressupost per a l’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  
 

PRIMER.- HABILITAR l’aplicació pressupostaria que s’assenyala a continuació amb 
saldo inicial zero: 
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SEGON.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, així com al departament d’Hisenda d’aquest Ajuntament, 
als efectes adients.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
01/06/2018 

 
2018LLDC000566 

 

A data 
06/06/2018 

 
2018LLDC000585 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:50 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. 


