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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2018  
 
A les 13:30 hores del dia 16 de juliol de 2018, compareixen per a celebrar reunió de 
Junta de Govern Local, sota la presidència de la 3ª Tinent d’Alcalde : 
 
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció 
econòmica i portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió 
els Regidors:  
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de 
Turisme i Comerç.  
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports.  
 
Ha excusat la seva presència el Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde. CIU i el 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 10 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 aquet punt  
 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats 
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4.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
4.1.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte  
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT INTEGRAL AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, EN EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019.  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 
Considerant que la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar suport als 
municipis de la província, ha aprovat el Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local, en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  
 
Considerant que en el marc d’aquest programa s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet una subvenció amb codi XGL 18/X/258830 per import de 
165.897,87€, que es distribueixen en un import 43.133,45€ per a l’exercici 2018 i de 
122.764,42€ per a l’exercici 2019. 
 
Considerant que aquest programa es pot destinar a la realització d’inversions en 
equipaments, infraestructures i/o béns locals, tant inversió nova com inversió de 
manteniment, reparació i conservació, que siguin vertebradores del municipi.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant que a l’article 12 de l’esmentat programa s’estableix que l’ens destinatari 
té de termini fins al 30 de novembre de 2018 per a presentar l’acceptació expressa de 
l’ajut.  

Considerant que segons l’article 13 d’aquest programa les actuacions objecte d’aquest 
ajut abasten el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 15 d’octubre de 2019.  

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA 
 

PRIMER: ACCEPTAR el Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local, en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 
atorgat per la Diputació de Barcelona amb codi XGL 18/X/258830 per import de 
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165.897,87€, que es distribueixen en un import 43.133,45€ per a l’exercici 2018 i de 
122.764,42€ per a l’exercici 2019, així com el règim regulador de l’esmentat programa.  

SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes segons el que estableix l’article 40 i posteriors de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.”  

 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
 
4.2. Es vota la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte  
 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SOLAR -A- PER A USOS TEMPORALS A 
SANT VICENÇ DE CASTELLET  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant el projecte d’obra ordinària del PROJECTE d’URBANITZACIÓ DEL 
SOLAR – A-  PER A USOS TEMPORALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET, situat 
entre els carrers Sant Joan, Barcelona, Passatge dels Catalans i Mestre Massana, 
està delimitat per un polígon d’actuació anomenat UA4 pel PGOU, amb un pressupost 
de contracte amb l’iva inclòs de 252.092,46€, IVA inclòs, amb corresponent estudi 
bàsic de seguretat i salut, redactat per l’arquitecte C V, gestionat per P C i contractat 
pel Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet,  

Considerant que en data 9 de març de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central emet informe favorable en relació amb l’expedient d’Autorització 
provisional del projecte d’urbanització, pel què fa exclusivament al solar A per a usos 
temporals, de Sant Vicenç de Castellet, formulat i tramés per l’Ajuntament, a l’efecte 
de l’informe previst a l’article 54.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  

 
Considerant la legislació vigent en la matèria, i concretament els articles 37 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i l’article 235, 2, del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya. 
 
Considerant l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal sobre el projecte d’obra abans 
esmentat, de data 4 de juliol de 2018, que en el seu apartat de conclusions estableix el 
següent :  
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CONCLUSIONS:  

Atès a tot el que s’ha exposat en el present informe, en especial pel que fa al contingut del 
projecte i a la idoneïtat del ‘Projecte d’urbanització del solar A per a usos temporals a Sant 
Vicenç de Castellet” redactat per C V, arquitecta, gestionat per P C i contractat pel Servei 
d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
s’informa FAVORABLEMENT.  

 
El qual s’adjunta a l’expedient per tal de donar compliment, estableix que el projecte 
reuneix tots els documents i requisits que exigeixen l’article 233 i següents de 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 2014/24UE, de 26 de febrer de 2014  
 
 

FONAMENTS DE DRET  
 

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 que l’òrgan competent, per la seva aprovació, es la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb 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.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE d’URBANITZACIÓ DEL SOLAR 
–A-PER A USOS TEMPORALS A SANT VICENÇ DE CASTELLET, situat entre els 
carrers Sant Joan, Barcelona, Passatge dels Catalans i Mestre Massana, està delimitat 
per un polígon d’actuació anomenat UA4 pel PGOU, amb un pressupost de contracte 
amb l’iva inclòs de 252.092,46€, IVA inclòs, amb corresponent estudi bàsic de 
seguretat i salut.  
 
SEGON.- DONAR al projecte aprovat inicialment el tràmit preceptiu d’exposició al 
públic per un termini de trenta dies, de conformitat amb el que estableixen els articles 
37 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i l’article 235.2, del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual el Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, en cas que es presentin al·legacions aquestes hauran de 
ser resoltes de manera expressa, si no se’n formulen, es procedirà a l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
TERCER.- PUBLICAR el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler anuncis municipal i la pàgina web 
municipal, als efectes adients.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
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5. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
06/07/2018 

 
2018LLDC000703 

 

A data 
11/07/2018 

 
2018LLDC000730 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 13:45 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   

    


