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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE JULIOL  DE 2018  
 
A les 13:30 hores del dia 10 de juliol de 2018, compareixen per a celebrar reunió de 
Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor Alcalde : 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU  
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 de Junta de Govern Local de 2 de juliol 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 
 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
 
4.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
“4.1. Es vota  a favor de  la inclusió del següent punt: 
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Assumpte  
 
REFRENDAR L’ACTA DEL JURAT DEL CONCURS DE VESTUARI D’ÈPOCA DE 
LA 10a FIRA DEL VAPOR 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat dia 28 de 
març de 2018, aprovà per unanimitat dels assistents, les bases del Concurs de Vestits 
d’Època. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat dia 2 de 
maig de 2018, adoptà per unanimitat l’aprovació de la convocatòria del susdit concurs. 
 
Considerant que l’esmentat concurs tingué lloc els dies 26 i 27 de maig de 2018 en el 
marc de la 10a Fira del Vapor el qual fou organitzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet.  
 
Considerant que el dia en que es portà a terme el concurs abans esmentat, el jurat 
aixecà una acta que s’adjunta a l’expedient en la qual quedaven nomenats els 
guanyadors dels premis que resultaren ser els següents: 

• CATEGORIA INDIVIDUAL: 
 La Trementinaire – Sra. À P 

• CATEGORIA PARELLA: 
 Paseando a mi senyora- Sra. L H 

• CATEGORIA GRUP/COMPARSA ENTITAT: 
 La família va a l’envelat – Família V 

• RECREACIÓ HISTÒRICA/ORIGINALITAT: 
 El jardin de las delicias “la Granaina”- Country Castellet  

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 3872003, 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. 
 
Per tot això que, 

 
S’ACORDA  

 
PRIMER.- REFRENDAR l’acta del jurat del Concurs de Vestits d’Època de la 9a Fira 
del Vapor del passat dia 26 i 27 de maig en el qual d’acord amb les bases del concurs 
es concedeixen els següents premis i que corresponen a: 
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• CATEGORIA INDIVIDUAL: 
 La Trementinaire – Sra. À P 60€ 

 
• CATEGORIA PARELLA: 

 Paseando a mi senyora- Sra. L H 100€ 
 

• CATEGORIA GRUP/COMPARSA ENTITAT: 
 La família va a l’envelat – Família V  400€ 

 
• RECREACIÓ HISTÒRICA/ORIGINALITAT: 

 El jardin de las delicias “la Granaina”- Country Castellet  20€ 
 
SEGON: Aprovar la concessió dels premis d’acord amb el punt anterior. 
 
TERCER.- Donar-ne compte al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
per al corresponent pagament als guanyadors d’acord amb l’AD número 3398. 
 
QUART: 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 REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
4.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt 
 
Assumpte 
 
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER ENDERROC D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A FINCA AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER 
POMPEU FABRA, D’AQUESTA LOCALITAT, (EXP. 6/2018). 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant la sol·licitud presentada amb registre d’entrada E2018006286, de data 20 
de juny de 2018, relativa a la llicència urbanística per enderroc d’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres, a la finca amb emplaçament al carrer Cardener, , d’aquesta localitat. 
(Referencia cadastral 5235608DGxxxxxxxxxxx) 
 
Considerant que en data 20 de juny 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 l’Enderroc d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres.  
Expedient: 60/2018 
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Informe: 73-2018-LIP 
Sol·licitant:--- 
 Data registre entrada: 20/06/2018  
Registre d’entrada: E2018006286 
Emplaçament obra: C/ Cardener 
 
Lluís Iglesias, 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 

 
 
II.NORMATIVA APLICABLE 
 
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme 
• Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sol 

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

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

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

 
 
III.RÈGIM DEL SÒL 
 
Planejament aprovat: Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 
1996 
Classificació del sòl : Sòl urbà 
Zona/sector d’edificació: Zona d’edificació en alineació a vial, Clau 1 
Condicions d’ús: 

- habitatge unifamiliar i plurifamiliars,  
- oficines i serveis privats. 
- comercial en les categories primera i segona. 
- magatzem i industrial en les categories 1a i 2a, situacions 1a i 2a (Art. 72 i 74). 
- sanitari, limitat a consultori i dispensari d'urgències. 
- sòcio-cultural, docent, esportiu i recreatiu. 
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- aparcament privat vinculat als habitatges. 
- restauració. 

 
IV.CONDICIONS DEL SOLAR 
 
Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis 
públics (aigua, electricitat, sanejament...). 
 
V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES 

 

 
VI.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
Projecte Bàsic amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tenir un PEM < 280.000 €.  
Projecte bàsic i executiu visat: À V S 
Assumeix d’arquitecte autor del projecte i director: A V S 
Estudi de gestió de residus: 393,58 € fiança 
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat: 2.509,58 € 
Pressupost d’execució material, segons Ordenances Fiscals: 4.623,98 €  
                                                                     casa 6,0 x 7,3 x 4,5 = 197,1 m3  
                                                                    coberts2,7 x 6,0 x 3,5 = 56,7 m3 
                                                                                2,0 x 9,9 x 2,0 = 39,6 m3 

                                                                      Total 293,4 m2  
293,4 m3 x 15,76 €/m3 (segons ordenances fiscals) = 4.623,98 € 
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VII.ANTECEDENTS DE FET 

- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018006286 de 20/06/2018, on 
es sol·licita llicencia urbanística per l’ENDERROC D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES de l’edifici de planta baixa, situat al C/ Cardener de Sant Vicenç de Castellet. 

- La parcel.la es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà. 

- La parcel.la es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà en 
una zona de clau 1, zona d’edificació d’alineació en vial segons plànol normatiu nº 13. 

VIII. INFORME 

D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte a aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar l’obra de l’ENDERROC D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR E/M, situat al C/ Cardener de Sant Vicenç de Castellet, amb un 
pressupost de 4.623,98 € (segons ordenances fiscals), 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:  

35,52 €/m2 x 6,00 m2 vorera = 213,12 € 

- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 161/2001 de gestió de residus, s’haurà 
d’abonar una fiança mínima 393,58 €, € en concepte del resultat de l’estudi de gestió 
de residus especificat segons el projecte bàsic-executiu presentat en aquest 
Ajuntament. 

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

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

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant que l’apartat primer de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres i serveis dels ens locals, estableix que resten subjectes a llicència urbanística 
prèvia els actes d’edificació i ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a 
Catalunya 
 
Considerant que l’apartat segon de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, estableix que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar 
d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i 
ordenances municipals i al planejament. 
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Considerant que l’article 187 del text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que els 
actes de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres, resten subjectes a llicència urbanística prèvia. En aquest 
mateix sentit, roman regulat en l’article 234 i 235 del Decret 305/2006, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme 
 
Considerant que la tramitació del procediment d’atorgament de la llicència es regula 
per l’article 79 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Considerant l’informe emès per Secretaria en data 21 de juny 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 PER A ENDERROC HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a la finca amb emplaçament al carrer 
Cardener, d’aquesta localitat, corresponent a l’expedient d’obra major núm. 6/2018, 
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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 15 de juny 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:  

35,52 €/m2 x 6,00 m2 vorera = 213,12 € 
 

- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 161/2001 de gestió de 
residus, s’haurà d’abonar una fiança mínima 393,58 €, € en concepte del 
resultat de l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte 
bàsic-executiu presentat en aquest Ajuntament. 

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

- Presentar en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de 
l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats. 
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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. 
 
4.3. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
DECRET D’APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES 
ESPORTIVES PER A INFANTS I JOVES D’ENTRE 6 I 17 ANYS DE SANT VICENÇ 
DE CASTELLET PER A LA TEMPORADA 2018/2019. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té entre els seus objectius el 
de facilitar la pràctica esportiva entre la població, especialment entre els infants i joves. 
Considerant que en el context actual de crisi econòmica hi ha moltes famílies del 
municipi que no poden fer front a les despeses que suposen la pràctica esportiva 
federada dels seus fills i filles. 
 
Considerant que amb aquesta finalitat des de les Regidories d’Esports i Benestar 
Social es creu necessari adoptar mesures per tal de minimitzar els impactes de la crisi 
entre els infants i joves que volen practicar alguna activitat esportiva. 
 
Considerant que amb aquesta finalitat s’han elaborat unes bases per tal de fer una 
convocatòria d’ajudes a famílies amb infants i joves que fan alguna activitat esportiva 
federada en alguna entitat esportiva del municipi. 
 
Considerant que amb aquesta finalitat des de la Regidoria d’Esports es va demanar, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2018 de Diputació de Barcelona, un ajuts 
econòmics per tal d’atorgar aquestes beques esportives. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre. 
 
Considerant la Llei 15/2014 que modifica la Llei General de Subvencions. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 



  
 

 
 

Expedient: JGL2018000028 
 

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

10 
 

 

 
S’ACORDA 

 
PRIMER: APROVAR les bases per a la concessió de beques esportives per a infants i 
joves d’entre 6 i 17 anys de Sant Vicenç de Castellet per a la temporada 2018/2019, la 
transcripció de les quals diu: 
 
1.- OBJECTE DE LES BASES 
 
L’objecte de les bases és establir la regulació per a la concessió de vint (20) beques a infants i 
adolescents entre 6 i 17 anys de Sant Vicenç de Castellet per a la pràctica esportiva fora de 
l’horari escolar. 
 
La finalitat d’aquestes beques és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels joves integrants 
d’unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no 
comporti un impediment o una càrrega econòmica excessiva que pugui impedir la pràctica 
esportiva d’aquests menors i joves. 
 
2.- BENEFICIARIS 
 
Per a poder ser beneficiari d’una beca, és necessari que ambdues parts, unitat familiar i 
perceptor de la beca, compleixin els requisits que es detallen a continuació i sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
 
A aquests efectes es consideren beneficiaris els pares, mares o tutors legals dels infants i 
adolescents destinataris de les subvencions. Són requisits indispensables per a poder percebre 
aquests ajuts: 
 

-Que els destinataris estiguin inscrits en una entitat esportiva inscrita al Registre Municipal 
d’Entitats. 
-Que siguin integrants d’unitats familiars que no superin els ingressos especificats a 
l’apartat 7.1. d’aquestes bases. 
-Que siguin integrants d’unitats familiars empadronades i residents a Sant Vicenç de 
Castellet, amb una antiguitat mínima d’un any. 

 
3.- PERCEPTORS DE LA SUBVENCIÓ 
 
El perceptor de la subvenció per cessió del dret de cobrament del beneficiari és l’entitat on el 
menor realitza l’activitat esportiva. A aquests efectes, el perceptor ha de complir els requisits 
següents: 
 

-Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats. 
-Fer l’activitat que fonamenta la concessió de l’activitat. 
-Informar a l’Ajuntament en cas d’abandonament de l’activitat abans de finalitzar la 
temporada 2018/2019 per part del beneficiari. 
-Tenir la raó social a Sant Vicenç de Castellet. 
-Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social i amb les 
obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si s’escau. 
-Haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet , i no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que 
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preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En 
la justificació de l’ajut s’ha de fer esment de l’activitat realitzada pels infants i 
adolescents, el termini de duració, i l’aplicació dels fons rebuts, dins els terminis 
establerts. 

 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet quedarà exempt de les responsabilitats civils, 
mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin 
obligades els beneficiaris i perceptors de les beques atorgades. 
 
4.- 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 de la convocatòria, 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
En cas de presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la 
sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l’oficina de correus abans de ser certificada. 
 
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 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. 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per infant o adolescent. 
 
Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l’exclusió del 
sol·licitant. 
 
5.- DOCUMENTACIÓ 
 

GENERAL 
• Imprès de sol·licitud 
• Fotocòpia DNI/NIE/passaport del pare/mare o tutors i de tots els membres que 

formen la unitat de convivència en edat laboral. 
• Fotocòpia del llibre de família. 
• Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d’incompliment de la 

pensió d’aliments, si es dóna el cas. 
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ECONÒMICA 
-Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres en edat 
laboral, preferentment: 
Declaració de Renda complerta, exercici 2017, degudament segellada per l’òrgan 
competent i amb Annex de Dades Fiscals de rendiments del treball i de capital 
mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc.  

 
-En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’any 2017 per no estar-hi 
obligats, d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents 
originals i fotocòpies: 

 
Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i 
de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, 
etc. 
Certificat negatiu d’Hisenda darrer exercici. 
Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral). 
Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any 2017 
emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat. 
Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’any 2017, emès per l’organisme 
oficial corresponent, amb indicació del seu import. 
En cas de ser autònom, declaració de l'IVA de l'últim trimestre del 2017 i de la 
declaració de renda del 2017. 
Si s’ha estat a l’atur o s’ha percebut altres prestacions, certificat de l’organisme 
competent, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant 
l’any 2017. 

 
-En cas de no haver tingut ingressos , caldrà portar:  

 
Certificat negatiu emès per l’oficina de Treball i l’ Institut de la Seguretat Social, 
conforme no es percep cap prestació. 
Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (vida laboral) 
Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i de 
capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, etc. 

 
-En cas que la situació econòmica actual no sigui la mateixa que la de l’exercici 
2017, caldrà acreditar la situació del 2017 i l’actual: 

 
 

Contracte de treball i nòmines de tot l’any, amb declaració del nombre de pagaments 
anuals. 
Certificat de prestacions, pensions, indemnitzacions, i altres. 
Certificat d’altes i baixa a la Seguretat Social (vida laboral). 
Certificat de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de rendiments del treball i 
de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d’immobles, 
etc. 

 
-Altres:  

 
Família nombrosa 
Família monoparental 



  
 

 
 

Expedient: JGL2018000028 
 

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

13 
 

 

 
Per a completar la informació relativa al compliment dels requisits, l’ajuntament podrà requerir 
al sol·licitant qualsevol altra documentació que resulti necessària. 
 
6.- TERMINI 
 
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria.  
 
De la convocatòria i el termini de presentació de les sol·licituds, s’informarà, amb suficient 
temps, directament a les entitats esportives del municipi. 
 
7.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
 
La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostària (4.000€). És per això que es 
concediran els ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de l’esmentada dotació 
pressupostaria, a partir del qual seran denegades, tot i que d’acord als barems li correspongui. 
 
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
El criteri de valoració partirà de la renda màxima mensual de la unitat familiar. És a dir, es 
partirà des de la renda més baixa de les sol·licituds presentades, i posteriorment, la renda 
superior i, així, successivament fins arribar a vint sol·licituds, sempre i quan no es superi la 
renda màxima mensual que estableix el punt 7.1. En cas d’empat entre dos o més sol·licituds 
en el nivell de renda màxima mensual, per a prioritzar una per davant de l’altra, es tindran en 
compte els següents criteris: 

-Ser una família monoparental (0’5 punts). 
-Existència de situació de risc per a l’infant (0’5 punts). 
-Existència de situació d’alt risc social (1 punt). 

 
L’import màxim de la beca serà de 200,00 euros. No obstant això, si el cost d’una activitat fos 
inferior a 200,00 euros, l’import de la beca és reduirà, sent l’import màxim a atorgar, l’import de 
l’activitat. 
 
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: 
 

 
 
9.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
 
El concepte subvencionable és la quota que paguen les famílies a les entitats esportives per a 
la pràctica de l’activitat esportiva. 
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10.- OBLIGACIÓ DELS BENEFICIARIS 
 

• Presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General de 
l’Ajuntament dins del termini establert. 

• Acceptar la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades per aprovar-la.  
• Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies personals i 

familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l’ajut concedit. 
• Realitzar, durant tota la seva durada, l’activitat que fonamenta la concessió de la 

subvenció. 
• Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la resta de normativa 

aplicable. 
• Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Castellet. 
 
11.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ 
 
La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon a la Regidoria de 
Serveis Socials, i la resolució es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia Presidència mitjançant decret d’Alcaldia 
núm. 609, de data 16 de juny de 2015. 
 
Un cop registrades les sol·licituds, es verificarà que els sol·licitants acompleixen els requisits i 
que la sol·licitud s’ha presentat dins el termini establert. Així mateix, es verificarà la 
documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a la persona 
interessada per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els 
documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa es considera que desisteix de la seva 
petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
L'òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió d'avaluació corresponent, la 
qual estarà composada per les següents persones: 
 

-L'Alcalde o persona a qui delegui. 
-El Regidor delegat de l'àmbit d'actuació a les que es refereixin les bases específiques o 
persona a qui delegui. 
-El/la Secretari/ària general de la Corporació o persona en qui delegui, qui n'exercirà les 
funcions de Secretaria als únic efectes de fe pública. 
-El Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics o persona a qui delegui. 
-La Cap de Serveis Socials o persona en qui delegui. 

 
Tanmateix, l'òrgan instructor podrà sol·licitar aquells informes que consideri necessaris. 
Posteriorment, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'haurà 
de notificar als interessats i es concedirà un termini de 10 dies per presentar al·legacions o la 
formulació de la no acceptació de la subvenció. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan 
no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes 
pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de 
definitiva. 
 
Es notificarà la resolució a les persones interessades i a les entitats esportives, les quals han 
de garantir l’aplicació de l’article 5.2 del Reglament General de Protecció de Dades de 27 
d’abril de 2016, el qual estableix 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 
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contingut de la resolució a terceres persones, i que no realitzin cap tipus de publicació de la 
concessió de l’ajuda. 
 
12.- PAGAMENT DELS AJUTS 
 
El pagament dels ajuts es farà directament a les entitats esportives, especificant la quantitat 
que correspon a cada esportista, previ informe de l’entitat conforme el noi/noia està inscrit a 
l’entitat i de l’import de la quota a satisfer per part de la família. 
 
13.- JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS 
 
El perceptor de la subvenció haurà d’aportar, en un termini no superior a dos mesos, a comptar 
des de la data de finalització de l’activitat per part del menor, signat pel representant legal del 
menor, on consti que el beneficiari ha assistit i desenvolupat l’activitat objecte de la subvenció i 
on es faci menció de l’import de la subvenció rebuda, de la despesa total de l’activitat i les 
dates d’inici i finalització de l’activitat per part del beneficiari, com també del contingut de 
l’activitat i de la seva assistència a l’activitat. 
 
Les justificacions es presentaran obligatòriament per part de l’entitat perceptora al registre 
municipal. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplerts, es comunicarà al perceptor, per qualsevol mitjà vàlid endret, la necessitat 
d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim de 10 dies hàbils, amb l’advertiment 
que de no fer-ho es procedirà a la incoació del corresponent expedient de reintegrament. 
 
14.- EL REINTEGRAMENT 
 
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i el reintegrament total o parcial de la 
subvenció. També serà motiu de reintegrament la resistència, excusa, obstrucció o negativa a 
les actuacions de comprovació i control per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
 
15.- CESSIÓ DEL COBRAMENT 
 
Els beneficiaris de la subvenció accepten i cedeixen el seu dret de cobrament a favor de les 
entitats organitzadores registrades en el Registre Municipal d’Entitats. 
 
16.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES 
AJUDES CONCEDIDES 
 
Amb la presentació de la sol·licitud d’ajuda 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 del Reglament General de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016 
les dades personals han de ser:  

a) Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat (licitud, 
lleialtat i transparència). 
b) Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s’han 
de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats. D'acord amb l'article 89, 
apartat 1, el tractament posterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interès 
públic, amb finalitats de recerca científica i històrica o amb finalitats estadístiques no es 
considera incompatible amb les finalitats inicials (limitació de la finalitat). 
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c) Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a 
les quals es tracten (minimització de dades). 
d) Exactes i, si cal, s’han d’actualitzar; (. Cal) cal adoptar les mesures raonables perquè 
se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes 
amb les finalitats per a les quals es tracten (“exactitud”); 
e) Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no 
superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals. Les dades 
personals es poden conservar durant períodes més llargs, sempre que es tractin 
exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, amb finalitats de recerca científica 
o històrica o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, sens 
perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades que imposa 
aquest Reglament amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats de l'interessat 
(“limitació del termini de conservació”). 
f) Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció 
contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany 
accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades 
(“integritat i confidencialitat”). 
 
2. El responsable del tractament serà (és) responsable del compliment del que disposa 
l’apartat 1 i ha de tenir la capacitat per demostrar-ho (“accountability”). 
 
 

SEGÓN: DISPOSAR la publicació de les diferents bases al BOPB, al tauler d’anuncis i 
a la pàgina web de l’Ajuntament, les quals restaran exposades al públic durant el 
termini d’un mes, passat el qual, sense haver-se presentat cap reclamació, passaran a 
ser definitives. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
28/06/2018 

 
2018LLDC000667 

 

A data 
05/07/2018 

 
2018LLDC000702 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 13:50 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. 

 

SECRETARI ACCIDENTAL              ALCALDE PRESIDENT  
     


