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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE JULIOL  DE 2018  
 
A les 19:30 hores del dia 25 de juliol de 2018, en Sessió ordinària , 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. 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.  
 
Han excusat la seva presència la Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora 
de Cultura, d’Ensenyament i de Joventut i la Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª 
Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, Organització, Comunicació, Imatge i 
Serveis Municipals. 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez 
 
 
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 
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. - REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SALUT 
“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
3.1. Assumpte 
 
APROVACIÓ AJUTS LOTS D'ALIMENTS 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

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

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

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

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

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

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

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

-Estar apuntats al SOC i al servei d’ocupació municipal (SOM) assistint 
periòdicament al club de la feina, a excepció d’aquells casos que des del 
mateix servei es valori que no és obligat: persones amb problemes de salut 
acreditats, persones que tinguin una invalidesa, persones amb menors al seu 
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. 
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-Informar dels canvis produïts en la seva situació personal, familiar, econòmica, 
etc. 

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

-Per vendre o llençar aliments 
 

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

 
-Per faltar el respecte a les persones voluntàries. 

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

 
-Per no informar de canvis respecte a la seva situació 

 
Considerant que compleixen els requisits socials, econòmics i familiars per a poder 
accedir als ajuts socials. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic que té per objecte regular les prestacions socials de caràcter 
econòmic que s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions 
econòmiques d’assistència social. 

 
Considerant el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.  
 
Considerant que la justificació constitueix un acte obligatori que, sota la responsabilitat 
del declarant, acrediti cada una de les despeses realitzades mitjançant informe emès 
per la treballadora social. 
 
Considerant l’informe tècnic emès per la treballadora social en data 6 de juliol 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 
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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: 
 
 

Número lots PUNTS RESOLUCIÓ PERÍODE AJUT 

3 10 LOT QUINZENAL 6 
MESOS/ANY JULIOL 2018 – DESEMBRE 2018 

1 8 LOT QUINZENAL 6 
MESOS/ANY JULIOL 2018 – DESEMBRE 2018 

4 6,5 LOT MENSUAL 6 
MESOS/ANY JULIOL 2018 – DESEMBRE 2018 

9 6 LOT MENSUAL 6 
MESOS/ANY JULIOL 2018 – DESEMBRE 2018 

2 4,5 LOT MENSUAL 4 
MESOS/ANY JULIOL 2018 – OCTUBRE 2018 

5 3 LOT MENSUAL 4 
MESOS/ANY JULIOL 2018 – OCTUBRE 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: 
 
1 DENEGAT – NO ANY EMPADRONAMENT 
4 DENEGAT- SUPEREN INGRESSOS 
1 DENEGAT – FALTA DOCUMENTACIÓ 
 
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 
 
 
4. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS 
“ 
PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
4.1. Assumpte 
 
RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DE L’ACORD DE CONCESSIÓ D’UNA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA MITJANÇANT UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN 
FAVOR DEL CLUB PETANCA ATLÈTIC CASTELLET 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Vist el decret d’alcaldia número 699 de 18 de juny que en la seva part expositiva i 
resolutòria establia: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018000508, 
de data de 18 de gener de 2018, presentada per l’entitat Club Petanca 
Atlètic Sant Vicenç, en el qual demana la subvenció nominal per l’any 
2018 i que consta en el pressupost d’enguany de l’Ajuntament, per a poder 
fer front a les despeses que té aquesta entitat i que consta en el 
pressupost d’enguany de l’Ajuntament. 
 
Considerant la declaració del president de l’entitat adjunt a la instància i 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar 
inicialment els pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar 
al B.O.P. en data 2 de novembre del 2017, quedant aprovats definitivament 
el 7 de desembre. 
 
Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal amb 
aplicació pressupostària número 18 341 489022 a favor del Club Petanca 
Atlètic Sant Vicenç per un import de 600 € (SIS-CENTS EUROS). 
 
Considerant l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet i el Club Petanca Atlètic Sant Vicenç que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

RESOLUCIÓ 
 

1.APROVAR el conveni de col·laboració per l’any 2018 entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Club Petanca Atlètic Sant 
Vicenç que s’adjunta a l’expedient.” 

 
Considerant que hi ha hagut un error material ja que el nom de l’entitat subvencionada 
és el Club Petanca Atlètic Castellet. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Procedeix doncs la rectificació de l’error material existent en l’acord adoptat d’acord 
amb el previst a l’article 109 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i en concordança amb el previst a l’article 74 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les 
Administracions Públiques de Catalunya, que disposen que les Administracions 
Públiques podran, rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instancia dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, essent competent 
per a la rectificació dels mateixos el mateix òrgan que hagués dictat l’acte.  
 
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’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. 
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Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

Primer: RECTIFICAR la part expositiva i resolutiva de la part resolutòria del decret 
d’alcaldia número 699 de 18 de juny que establia: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018000508, 
de data de 18 de gener de 2018, presentada per l’entitat Club Petanca 
Atlètic Sant Vicenç, en el qual demana la subvenció nominal per l’any 
2018 i que consta en el pressupost d’enguany de l’Ajuntament, per a poder 
fer front a les despeses que té aquesta entitat i que consta en el 
pressupost d’enguany de l’Ajuntament. 
 
Considerant la declaració del president de l’entitat adjunt a la instància i 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar 
inicialment els pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar 
al B.O.P. en data 2 de novembre del 2017, quedant aprovats definitivament 
el 7 de desembre. 
 
Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal amb 
aplicació pressupostària número 18 341 489022 a favor del Club Petanca 
Atlètic Sant Vicenç per un import de 600 € (SIS-CENTS EUROS). 
 
Considerant l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet i el Club Petanca Atlètic Sant Vicenç que 
s’adjunta a l’expedient. 
 

RESOLUCIÓ 
 

1.APROVAR el conveni de col·laboració per l’any 2018 entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Club Petanca Atlètic Sant 
Vicenç que s’adjunta a l’expedient.” 

 
Quedant redactat de la següent manera: 

 
Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018000508, 
de data de 18 de gener de 2018, presentada per l’entitat Club Petanca 
Atlètic Castellet, en el qual demana la subvenció nominal per l’any 2018 i 
que consta en el pressupost d’enguany de l’Ajuntament, per a poder fer 
front a les despeses que té aquesta entitat i que consta en el pressupost 
d’enguany de l’Ajuntament. 
 
Considerant la declaració del president de l’entitat adjunt a la instància i 
que s’adjunta a l’expedient. 
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Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar 
inicialment els pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar 
al B.O.P. en data 2 de novembre del 2017, quedant aprovats definitivament 
el 7 de desembre. 
 
Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal amb 
aplicació pressupostària número 18 341 489022 a favor del Club Petanca 
Atlètic Castellet per un import de 600 € (SIS-CENTS EUROS). 
 
Considerant l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet i el Club Petanca Atlètic Castellet que s’adjunta a 
l’expedient. 

RESOLUCIÓ 
1.APROVAR el conveni de col·laboració per l’any 2018 entre 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Club Petanca Atlètic Castellet 
que s’adjunta a l’expedient.” 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a les parts interessades. 
 
Tercer- NOTIFICAR els precedents acords de forma reglamentaria, tal i com 
prescriuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
” 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
5. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
 
6. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
6.1. Es vota a favor de la inclusió de següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER REFORMA I ADEQÜACIÓ D’UNA 
NAU INDUSTRIAL PER ÚS ALIMENTARI A LA FINCA AMB EMPLAÇAMENT AL 
CARRER CARMEN AMAYA, D’AQUESTA LOCALITAT, PROMOGUT PER BO DE 
DEBÒ SL (EXP. 13/2017) 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud presentada per l’empresa BO DE DEBÒ SL i CIF: 
B08920068, amb registre d’entrada E2017007687, de data 4 d’agost de 2017, relativa 
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a la llicència urbanística per reforma i adequació d’una nau industrial per ús alimentari, 
a la finca amb emplaçament al carrer Carmen Amaya, d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 4 de juliol 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 REFORMA I ADEQUACIÓ D’UNA NAU 
INDUSTRIAL PER ÚS ALIMENTARI al C/ Carmen Amaya, de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Expedient: 13/2017 
Informe: 7-2017-LIP 
Sol·licitant: BO DE DEBÒ S.L. 
Data registre entrada: 04/08/2017  
Registre d’entrada: E2017007687 
Emplaçament: C/ Carmen Amaya  
 
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 
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• 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.  

• Altres: PTCT/planejament derivat: ACA (agència catalana de l’aigua). 

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 

Pla Parcial Clot de Tufau aprovat per la CUB el 18 de desembre de 1991 

Classificació del sòl : Sòl urbà 

Zona/sector d’edificació: Zona Industrial mitjana i gran, Grau I 

Condicions d’ús: Industria de 1ª, 2ª, 3ª i 4ª categoria, magatzem, habitatge pel vigilant, 
comercial 1ª, 2ª i 3ª categoria 

 

IV.CONDICIONS DEL SOLAR 

El C/ Carmen Amaya, es un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els 
serveis públics (aigua, electricitat, sanejament...). 
 
 
V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES  
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VI.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 

Projecte Bàsic i Executiu visat amb Estudi de Seguretat i Salut al tenir un PEM >280.000 €.  

Assumeix del tècnic autor del projecte i director: Jaume P  

Estudi de gestió de residus 

Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:                         300.303,36 € 

Pressupost d’execució material, segons Ordenança Fiscal 2017:                       359.980,14 €  

 

1.703 m2 (segons projecte) x 211,38 €/m2 (segons ordenances fiscals) 

 
Superfície total de la finca                                                                   9.746,00 m2 
                                                                                                                (9.645,00 m2 segons auditoria) 
Superfícies construïda total                                                                 5.140,00 m2  
                                                                                                                (5.279,42 m2 segons auditoria) 
Superfície de reforma interior                                                            1.703,00 m2 
 
 
VII. ANTECEDENTS DE FET 
 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 13/2017 de 04/08/2017, on es sol·licita 
llicencia urbanística per REFORMA I ADEQUACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL PER ÚS 
ALIMENTARI a l’edifici del c/ Carmen Amaya de Sant Vicenç de Castellet 
 
- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà. 
 
- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà 
Industrial anomenat com a Sector Clot del Tubau, i que segons el Pla Parcial Clot de Tubau es 
troba com a Zona Industrial mitjana i gran, Grau I. 
 
- Vist que la finca es troba afectada dins de l’Auditoria Urbanística de diferents edificacions dels 
polígons Industrials de Sant Vicenç de Castellet. Segons l’auditoria, l’edifici es troba afectat 
d’una cantonada i d’un lateral (C/ Carmen Amaya). S’ha comprovat i verificat aquestes 
afectacions. 
 
- Vist que l’obra es tracta d’una reforma interior que NO afecta volumetria exterior, i que SI 
afecta a un canvi de l’ús industrial. El canvi d’ús no queda afectat per l’auditoria.  
 
- Vist que segons registre d’entrada número E2017008508, de 08/09/2017, es va presentar ren 
aquest Ajuntament un Annex de Projecte Bàsic d’obres per la Reforma i Adequació d’una nau 
industrial per a ús alimentari, consistent en la modificació d’una cantonada de l’edifici per tal de 
complir amb els límits establerts pel Planejament municipal vigent i per l’Auditoria municipal.  
 
- Vist que segons registre d’entrada número E2018000834, de 30/01/2018, es va presentar ren 
aquest Ajuntament una documentació annexa de la justificació del decret 161/2001 de gestió 
de residus, aportant la fitxa de residus de les obres per la Reforma i Adequació d’una nau 
industrial per a ús alimentari. 
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- Vist que tot i que les obres no compleixen al 100 % amb l’auditoria, al trobar-se en volum 
disconforme una afectació de 10 cm pel c/ Carmen Amaya, les obres no contemplen ampliació 
de volum, i en canvi si que reculen una cantonada que també es troba afectada.  
 
- Vist que l’informe de la llicència d’obres estava pendent d’una bonificació, segons memòria 
presentada en aquest Ajuntament, aquesta part d’obres però, queden excloses d’aquesta 
bonificació, donat que no es troben incloses en les justificacions de la memòria. 
 

IV. INFORME 

D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar l’obra de REFORMA I ADEQUACIÓ D’UNA NAU 
INDUSTRIAL PER A ÚS ALIMENTARI situat a l’edifici del C/ Carmen Amaya de Sant Vicenç de 
Castellet, amb un pressupost segons ordenances fiscals de 359.980,14 €, i considerant els fets 
detallats anteriorment, les obres s’ajusten a les determinacions fixades en la normativa vigent, 
per la qual cosa es pot informar favorablement condicionat a:  

- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència municipal, 
s’haurà de presentar una fiança com a garantia de la reparació de possibles 
desperfectes a la via pública, equivalent al cost de reparació de la vorera segons preus 
de reparació de voreres de les ordenances fiscals del 2017:  

 
35,52 €/m2 x 12,00 m2 vorera = 426,24 €. 

 
- 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 1551,83 €, € en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte 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. 
 
Considerant que l’article 187 del text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que els 
actes de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres, resten subjectes a llicència urbanística prèvia. En aquest 
mateix sentit, roman regulat en l’article 234 i 235 del Decret 305/2006, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme 
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Considerant que la tramitació del procediment d’atorgament de la llicència es regula 
per l’article 79 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Considerant l’informe emès per Secretaria en data 16 de juliol de 2018, respecte a la 
normativa aplicable en el susdit procediment. 
 
Considerant el que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, estableix que les llicències d’obres s’entenen atorgades salvat el dret de 
propietat i sens perjudici a tercers. 
 
Considerant que l’apartat 4 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que les llicències s’atorguen 
sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la 
legislació de Règim Local o Sectorial. 
 
Considerant que l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, estableix que correspon a l’alcalde 
l’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al 
Ple o a la Junta de Govern Local. 
 
Considerant les Ordenances Fiscals, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
data 19 d’octubre de 2017, per a l’exercici 2018, concretament l’ordenança fiscal 
número 7 que estableix la taxa per llicències urbanístiques, i l’ordenança fiscal número 
5 que fixa l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2015LLDC000609, de 16 de juny i concretament en l’apartat següent: 
 

“EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
 
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, 
llicències parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.” 

 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa 
més amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics.” 
 
És per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA A L’EMPRESA  BO DE DEBÒ SL 
i CIF: B08920068 amb domicili al carrer Maria Aurèlia Capmany, PER A 
REFORMA I ADEQÜACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL PER ÚS ALIMENTARI, a la 
finca amb emplaçament al carrer Carmen Amaya, d’aquesta localitat, 
corresponent a l’expedient d’obra major núm. 13/2017, sense perjudici de tercers i 
salvat el dret a la propietat, i sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin 
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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) 
 

 Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons l’article 
7è de l’Ordenança Fiscal núm. 5 
de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, considerant 
coma base imposable aquest 
impost està constituïda pel cost 
real i efectiu de la construcció, la 
instal·lació o obra 

TOTALS 

Taxa per 
obres majors 2,00% 359.980,14 € 7.199,60 € 

Impost de 
construccions 4,00% 359.980,14 € 14.399,21 € 

Placa   15,00 € 
TOTAL   21.613,81€ 

 
TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals de data 4 de juliol de 2018, que són: 
 

- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència municipal, 
s’haurà de presentar una fiança com a garantia de la reparació de possibles 
desperfectes a la via pública, equivalent al cost de reparació de la vorera segons preus 
de reparació de voreres de les ordenances fiscals del 2017:  

35,52 €/m2 x 12,00 m2 vorera = 426,24 €. 

- 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 1551,83 €, en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte 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.” 

 
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 
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“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
6.2. Es vota a favor de l la inclusió de següent punt: 
 
Assumpte 
 
RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL, EN SESSIÓ CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 25 DE JUNY DE 2018, 
PER UNANIMITAT DELS ASSISTENT , PER L’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRA MAJOR PER LA SUBSTITUCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ A FINCA 
AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER SALVADOR ESPRIU, D’AQUESTA 
LOCALITAT 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic de data 15 de juny en la part “VII ANTECEDENTS 
DE FET”, diu: : 
 
- Vist que segons l’ordenança fiscal nº 7, de taxa per llicències urbanístiques o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que en el seu 
article 6 de quota tributària, segons l’epígraf 5 d’exempcions, l’arranjament de 
façanes que suposi una millora en el paisatge urbà, queda exempta del seu 
pagament. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Procedeix doncs la rectificació de l’error material existent en l’acord adoptat d’acord 
amb el previst a l’article 109 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú en 
concordança amb el previst a l’article 74 de la Llei 26/2010 , de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya, que 
disposen que les Administracions Públiques podran, rectificar en qualsevol moment 
d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes, essent competent per a la rectificació dels mateixos el mateix òrgan 
que hagués dictat l’acte.  
 
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,  

S’ACORDA 
 

Primer: RECTIFICAR l’apartat segon de la part resolutòria de l’acord de Junta de 
Govern Local de data 25 de juny de 2018 que establia el següent: 
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“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) 
 

 Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons l’article 
7è de l’Ordenança Fiscal núm. 5 
de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, considerant 
coma base imposable aquest 
impost està constituïda pel cost 
real i efectiu de la construcció, la 
instal·lació o obra 

TOTALS 

Taxa per 
obres majors 2,00% 9.455,55 € (Base mínima) 230,00 € 

Impost de 
construccions 4,00% 9.455,55 € 378,22 € 

Placa   15,00 € 
TOTAL   623,22 € 

” 
Quedant redactat de la següent manera:  
 
“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) 
 

 Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons l’article 
7è de l’Ordenança Fiscal núm. 5 
de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, considerant 
coma base imposable aquest 
impost està constituïda pel cost 
real i efectiu de la construcció, la 
instal·lació o obra 

TOTALS 

Taxa per 
obres majors 2,00% 9.455,55 € (Base mínima) Exempt € 

Impost de 
construccions 4,00% 9.455,55 € 378,22 € 

Placa   15,00 € 
TOTAL   393,22 € 

” 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a les parts interessades segons el que 
estableix l’article 40 i següents 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 REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr 
DANIEL MAURIZ VIDAL 
 
6.3. Es vota a favor de  la inclusió de següent punt: 
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Assumpte 
 
APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA DE 
L’ESCOLA BRESSOL EL NIU J/2018/8, DE JULIOL DE 2018, PER IMPORT TOTAL 
DE 228,23 € 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la directora de l’Escola Bressol El Niu, ha presentat una relació de 
justificants de despeses pròpies del servei que gestiona, satisfetes amb càrrec a la 
bestreta de caixa fixa que en el seu dia es va aprovar  
 
Considerant que l’Escola Bressol El Niu disposa d’una bestreta de caixa fixa amb la 
finalitat d’atendre pagaments de caràcter periòdic  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la 
Intervenció de Fons per un import líquid de 228,23 € 
 

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 justificades abans expressada per import líquid de 228,23 € 
 
SEGON: APROVAR la relació comptable del compte justificatiu J/2018/8 d’un import 
líquid de 228,23 €, i procedir per aquest import a la reposició de la bestreta de caixa 
fixa autoritzada a dita directiva municipal 
 
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. 
DANIEL MAURIZ VIDAL 
 
6.4. Es vota a favor de la inclusió de següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU COMPLEMENTARI BESTRETA CAIXA FIXA 
TRESORERIA J/2018/9 PERIODE JUNY-JULIOL 2018 PER IMPORT DE 483,76 € 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/9 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
juny-juliol 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 483,76 € 
 

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/2018/129 justificades per import líquid de 483,76 €  
 
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 REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I 
IMATGE, ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, 
Sr/a. M.DEL CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
6.5. Es vota a favor de la inclusió de següent punt: 
 
Assumpte 
Aprovació del repartiment del fons de productivitat del personal funcionari i 
laboral al servei de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, corresponent a 
l’exercici 2018. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2017LLDC00674, dictat en 
data 25 de juliol, s’aprovaven els criteris de distribució del fons de productivitat del 
personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb 
els objectius de: 
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1. Millorar el funcionament de l’organització i augmentar el grau de satisfacció de la 
ciutadania, en relació als serveis prestats. 
2. Estimular una major eficiència en la utilització dels recursos públics. 
3. Promoure les pràctiques de gestió orientades als resultats. 
4. Millorar el sistema de direcció i els processos de gestió. 
5. Incentivar la responsabilitat i la millora professional. 
6. Fomentar la iniciativa, la col·laboració, el treball en equip i les bones pràctiques dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Considerant que el pla de treball que defineix els objectius i la productivitat es va 
desplegar el setembre de 2017, i que la productivitat corresponent a l’exercici 2018 es 
merita tenint en compte el primer semestre de l’any. 
 
Considerant que s’han redactat les actes de valoració individual de cada un dels 
treballadors i treballadores públics, inclosos dins de l’àmbit d’actuació dels criteris de 
productivitat, per part dels caps de les àrees corresponents, així com que s’ha dut a 
terme el control horari als efectes de la meritació de la puntualitat. 
 
Considerant que s’han traslladat els resultats als empleats i empleades, atorgant un 
termini d’audiència per a resoldre les possibles incidències. 
 
Considerant els informes lliurats al respecte pels Departaments de Recursos Humans i 
Intervenció municipal. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2018. 
 
Considerant l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Considerant els textos reguladors de les condicions de treball del personal laboral i 
funcionari al servei de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Considerant el Pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovat en sessió plenària 
del dia 25 d’octubre. 
 
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 distribució del fons de productivitat per al personal funcionari i 
laboral al servei de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, corresponent a l’exercici 
2018, per import total de QUINZE MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (15.144,89 €), en aplicació dels criteris aprovats per 
Decret de l’Alcaldia Presidència número 2017LLDC000674, de data 25 de juliol, i en 
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virtut de les actes de valoració elaborades de forma individualitzada per a cada 
treballador i treballadora públics, d’acord amb el següent detall: 
 

IMPORT TOTAL  15.144,89€ 
 

SEGON.- CARREGAR aquesta despesa en el pressupost municipal corresponent, i 
disposar el seu pagament en la nòmina del mes de JULIOL actual. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableixen els articles 40 i 
següents de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 

 
PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs i preguntes 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data 
12/07/2018 

 
2018LLDC000731 

 

A data 
19/07/2018 

 
2018LLDC000753 

 

 
 
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. 
 
 
 

SECRETARI ACCIDENTAL                                  ALCALDE PRESIDENT 

    

 


