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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2018  
 
A les 13:30 hores del dia 31 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. 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.  
 
Ha excusat la seva presència la Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora 
de Cultura, d’Ensenyament i de Joventut . 
 
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 
 
1.1.-  Acta de Junta de Govern Local de 25 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. - REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ, 
IMATGE I SERVEIS MUNICIPALS  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I 
IMATGE, ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, 
Sr/a. M.DEL CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ.  
 
3.1. Assumpte  
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APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS 
SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS LLIURE I PER LA VIA D’URGÈNCIA, PER A 
LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE MONITORS/ES DE MÚSICA 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que, d’acord amb les indicacions de l’Àrea de Serveis Personals i de la 
Direcció de l’Escola de Música, es posa de manifest la necessitat d’aprovar unes 
bases específiques reguladores per a la constitució d’una borsa d’interinitat de 
monitors/es de música, en les especialitats de piano, guitarra, saxo, llenguatge musical 
i sensibilització musical, per tal de poder cobrir possibles suplències o reforços a 
l’Escola municipal de Música.  
 
Considerant que caldrà reforçar l’equip docent de l’Escola el proper curs lectiu 
2018/2019, a conseqüència de la baixa per maternitat d’una de les docents.  
 
Considerant que davant d’aquesta necessitat, l’Ajuntament vol dur a terme un procés 
de selecció, mitjançant la modalitat de concurs lliure, i per la via d’urgència, per tal de 
procedir a la constitució de l’esmentada borsa de treball.  
 
Considerant que la normativa vigent en matèria de personal servei de les entitats 
locals, preveu la possibilitat de contractar personal laboral temporal només en aquells 
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran 
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que 
afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Considerant que, en cas de què doni una de les circumstàncies esmentades amb 
anterioritat, la contractació s’hauria de fer observant els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat que també disposa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el 
seu article 55, a on estableix que les administracions públiques seleccionaran al seu 
personal funcionari i laboral mitjançant procediments en els que garanteixin els 
principis abans expressats, així com la publicitat de les convocatòries i les seves 
bases, la transparència, la imparcialitat i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels 
òrgans col·legiats, independència i discrecionalitat tècnica, adequació entre el 
contingut dels processos selectius i les funcions i tasques a desenvolupar i agilitat, 
sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.  
 
Considerant que, a aquests efectes, i tenint en compte tots els preceptes legals 
esmentats amb anterioritat, s’ha procedit a la redacció de les bases específiques del 
concurs lliure, i per la via d’urgència, per a la constitució d’una Borsa d’interinitat de 
monitors/es de Música, que pugui cobrir les especialitats de piano, guitarra, saxo, 
llenguatge musical i sensibilització musical, adscrita a la Unitat Escola Municipal de 
Música de l’Àrea de Serveis a les Persones, per poder donar cobertura a les 
diferències incidències, derivades de baixes per incapacitat temporal, gaudiment de 
vacances, acumulació de tasques, etc.  
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2018.  
 
Considerant Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.  
 
Considerant el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019: SVC pensa en gran!, aprovat en 
sessió plenària del dia 25 de novembre de 2015.  
 
Considerant l’Acord de ple de data 30 de desembre de 2015 d’aprovació dels sectors 
prioritaris i serveis essencials al municipi de Sant Vicenç de Castellet.  
 
Considerant el Pressupost municipal per a l’exercici 2018, provat en sessió plenària 
del dia 25/10/17.  
 
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 les bases específiques reguladores del procés selectiu, 
mitjançant concurs lliure i per la via d’urgència, per a la constitució d’una borsa 
d’interinitat de monitors/es de música, en les especialitats de piano, guitarra, saxo, 
llenguatge musical i sensibilització musical, per tal de poder cobrir possibles 
suplències o reforços a l’Escola municipal de Música. 
 
SEGON: DISPOSAR la publicació íntegra d’aquestes bases en el BOPB, en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica (www.svc.cat), per tal de donar el 
tràmit de publicitat de deu (10) dies naturals, als efectes de què les persones 
interessades puguin presentar la seva sol·licitud per optar al procés selectiu.  
 
TERCER: Facultar al Departament de Recursos Humans per a què dugui a terme tota 
la tramitació pertinent per a la selecció i ocupació d’aquestes places.  
 
QUART: Carregar les despeses corresponents a aquest procés selectiu a la partida 
corresponent del vigent pressupost municipal.  
 
CINQUÈ: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques.  
 
” 
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Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
4. - 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.  
 
4.1.Assumpte  
 
APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS NO 
ESPORTIVES. 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 d’activitats extraescolars no esportives, per 
ajudar a garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació per 
qüestions econòmiques i socials.  
 
Considerant que des de la Regidoria de Serveis Socials es considera necessària 
l’existència d‘aquests ajuts municipals pels infants i adolescents 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  
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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 17 de juliol 
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  
 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria, per a l’atorgament d’ajuts per a activitats 
extraescolars no esportives, 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:  
“ 
1.- OBJECTE DE LES BASES 
L’objecte de les bases es establir els criteris per a la concessió d’ajuts a infants d’entre 3 i 15 
anys de Sant Vicenç de Castellet per a la realització d’una activitat extraescolar no esportiva.  
La finalitat d’aquests ajuts es afavorir la integració i socialització de nens i nenes 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 realització 
d’una activitat extraescolar per aquest menors. 
 
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 13.2 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 i realitzant l’activitat extraescolar.  
- Que siguin integrants d’unitats familiars que no superin els ingressos especificats a 
l’apartat 8.1. 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 no esportiva. A aquests efectes, el perceptor ha de complir els requisits 
següents:  
 

- Que els destinataris estiguin inscrits en una entitat no esportiva inscrita al Registre 
Municipal d’Entitats.  
- Fer l’activitat que fonamenta la concessió de l’activitat.  
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- 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 
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 
obligats 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 39/15, 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 
reglamentàriament sigui 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.  
 
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. 
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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.  
- Volant de convivència i empadronament.  
- 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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6.- TERMINI 
Del 10 al 30 de setembre de 2018 (ambdós inclosos) 
 
 
7.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
La convocatòria establirà l’import de la dotació pressupostària. 
 
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
Es concediran als 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. També es tindran en compte els següents criteris:  
 
- Ser una família monoparental (0’5 punts).  
- Ser una família nombrosa (0,5 punts)  
- Existència de situació d’alt risc social (1 punt).  
 
L’import de l’ajut serà del 50% del cost total de l’activitat fins a un màxim de 150€ per curs.  
 
8.1.- 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 l’entitat on el seu fill o filla 
realitza l’activitat extraescolar no esportiva. 
 
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.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
La resolució de la convocatòria correspon a la Junta de Govern Local.  
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Es notificarà la resolució a les persones interessades i a les entitats, les quals han de garantir 
l’aplicació de l’article 10 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 màxima 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.  
- Que no realitzi 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. 
 
12.- PAGAMENT DELS AJUTS 
El pagament dels ajuts es farà directament a l’entitat on el menor estigui realitzant l’activitat 
extraescolar, especificant la quantitat que correspon a cada menor, 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 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal:  
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− 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 subministrament 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 
subvencions, el susdit termini serà des del 10 al 30 de setembre de 2018 (ambdós 
inclosos)  
 
TERCER.- PUBLICAR aquesta convocatòria a la Base Nacional de Datos y 
Subvenciones, qui farà extensiva aquesta publicació al BOPB, i a la pàgina web 
municipal.  
 
QUART.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import màxim de 4.000€ (QUATRE MIL EUROS) amb aplicació pressupostària número 
15 231 480010 Subvencions socials. 
 
CINQUÈ.- 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 
 
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 del següent punt:  
 
Assumpte  
 
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER REFORMA DE FAÇANA A FINCA 
AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER PRIM, D’AQUESTA LOCALITAT, (EXP. 7/2018) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Considerant la sol·licitud presentada amb registre d’entrada E2018006755, de data 2 
de juliol de 2018, relativa a la llicència urbanística per REFORMA DE FAÇANA, a  
finca amb emplaçament al carrer Prim, d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 6 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 de Façana.  
Expedient: 7/2018  
Informe: 78-2018-LIP  
Sol·licitant: --- 
Data registre entrada: 02/07/2018  
Registre d’entrada: E2018006755   
Emplaçament: C/ Prim  
 
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  
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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.  
- 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  
El projecte no contempla modificar volumetria actual. 
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VI. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  
 
Projecte Bàsic amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tenir un PEM < 280.000 €.  
Projecte bàsic i executiu visat: Alex V S  
Assumeix d’arquitecte autor del projecte i director: Alex V S  
Estudi de gestió de residus: 150,00 € fiança  
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:               4.759,88 €  

VII.ANTECEDENTS DE FET  
- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018006755 de 02/07/2018, on es 
sol·licita llicencia urbanística per la REFORMA DE FAÇANA a l’edifici del C/ Prim 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.  

- Donat que es una part de l’obra es tracta d’un arranjament de façana, quedaria exempta del 
pagament de la quota tributària, segons l’epígraf 5 de l’article 6 de quota tributària de 
l’ordenança fiscal nº 7 de la taxa de llicències urbanístiques  

Pressupost amb quota tributària exempta:                                         4.161,88 €  

Pressupost amb quota tributària NO exempta:                                      598,00 € 

 
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 la REFORMA DE FAÇANA a l’edifici del C/ 
Prim de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost de 4.759,88 €, 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 5,00 m2 vorera = 177,60 € 

- 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 150,00 €, € 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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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  
 
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: 
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“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 REFORMA DE FAÇANA, a 
la finca amb emplaçament al carrer Prim. d’aquesta localitat, corresponent a 
l’expedient d’obra major núm. 7/2018, 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) 
 

 Tipus 
Impositiu 

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

TOTALS 

Taxa per 
obres majors 2,00 % 4.161,88 (Base mínima) 230,00 € 

Impost de 
construccions 4,00 % 4.759,88 € 190,40 € 

Placa   15,00 € 
TOTAL   435,40 € 

 

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:  
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35,52 €/m2 x 5,00 m2 vorera = 177,60 € 

- 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 150,00 €, € 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.  

 
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 DEL REGIDOR D’URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
6.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 

Assumpte 

PETICIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT 
SOSTENIBLE 2014-2020  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Sent l'objecte del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, la regulació del procediment 
per a la concessió directa de subvencions a projectes singulars que facilitin el pas a 
una economia baixa en carboni en l'àmbit de les entitats locals espanyoles, amb càrrec 
a els fons FEDER inclosos en l'Eix 4 d'Economia Baixa en Carboni del Programa 
Operatiu pluriregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 2014-2020.  

Atès que la finalitat d'aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització 
d'actuacions, per part dels municipis espanyols de menys de 20.000 habitants o 
agrupacions formades per municipis de menys de 20.000 habitants que pertanyen a 
una mateixa comunitat autònoma, a més de les ciutats de Ceuta i Melilla, que 
redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant l'execució de projectes 
singulars d'estalvi i eficiència energètica, mobilitat urbana sostenible i ús de les 
energies renovables, d'acord amb el que disposa el Programa Operatiu FEDER de 
Creixement sostenible 2014-2020.  
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I que segons el seu art.2, punt 1 les subvencions que regula aquest Reial decret 
s'atorgaran per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), com a 
òrgan concedent, als projectes singulars d'economia baixa en carboni, la inversió i 
promoció sigui realitzada per les entitats locals a què es refereix l'article 5, que 
compleixin amb tots i cadascun dels requisits establerts en el citat reial decret, per 
ordre de prelació corresponent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud, 
en el àmbit de cada comunitat autònoma o ciutats de Ceuta o Melilla, i tot això fins a 
esgotar el pressupost disponible en cada àmbit regional o fins que expiri la vigència del 
Programa especificada en l'article 11 de l'anterior reial decret. 

I en l'art.2, punt 2, Les subvencions previstes en el Reial decret són compatibles amb 
altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat que fossin o puguin ser atorgades 
per qualsevol administració públiques o organismes o ens públics, nacionals o 
internacionals, sempre i quan l'import de l'ajut o subvenció, aïlladament o en 
concurrència amb altres incentius, no superi el cost del projecte,  

I segons art.3, punt 1, les subvencions que preveu aquest Reial decret es finançaran 
amb càrrec als fons FEDER inclosos en l'Eix 4 d'Economia Baixa en Carboni del 
Programa Operatiu Pluriregional de Creixement Sostenible (POCS) per al període 
2014-2020 , d'acord amb les taxes de cofinançament aplicables per a cada comunitat 
autònoma 

I atès que segons art.3, punt 5 el cofinançament nacional dels projectes pot procedir 
d'entitats públiques o privades.  

I art.3, punt 7 l'entitat beneficiària ha de disposar de pressupost propi per a escometre 
l'actuació, tenint en compte els procediments i límits que preveu la normativa vigent 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que l'import que correspongui al 
cofinançament FEDER es percebrà pel beneficiari un cop conclogui i es certifiqui 
l'actuació. La possibilitat de bestretes està prevista, en funció de la disponibilitat 
pressupostària, d'acord amb les condicions que s'estableixen en la disposició final 
segona d'aquest Reial decret.  

I que els projectes singulars objecte de les subvencions previstes en el citat Reial 
decret tenen segons article 4, com a àmbit territorial, municipis amb una població de 
dret de menys de 20.000 habitants, o agrupacions de municipis en els quals cada un 
d'ells tingui menys de 20.000 habitants d'una mateixa comunitat autònoma, incloent-
se, a més, les ciutats de Ceuta i Melilla. La determinació de la xifra d'habitants es 
realitzarà d'acord amb el Reial Decret 636/2016 de 2 de desembre, pel qual es 
declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal 
referides a 1 de gener del 2016.  

Atès que podran tenir condició d'entitats beneficiàries les entitats locals que compleixin 
amb l'article 5 del RD 616/2017.  
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I per acollir-se a la convocatòria segons art.6, els projectes singulars susceptibles de 
les subvencions regulades pel Reial decret hauran d'aconseguir una reducció de les 
emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, la 
mobilitat urbana sostenible o la utilització de fonts d'energies renovables, a través 
d'alguna o diverses de les mesures, la descripció completa s'inclou en l'annex I del 
reial decret: 

Objectiu Específic: OE 4.5.1 Mobilitat urbana sostenible: Transport urbà net, 
transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores xarxa viària, transport 
ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes.  

Considerant el contingut de la mesura 8. Implantació de Plans de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) o plans directors de mobilitat, desenvolupat en l'Annex I de l'indicat 
Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, i en compliment de l'article 12, apartat 4a) de 
l'esmentat Reial Decret,  

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

S'ACORDA: 
 

PRIMER- APROVAR la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel 
Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de 
subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una 
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement 
sostenible 2014-2020 i adjuntar en dita sol·licitud el projecte executiu d'urbanització de 
l'aparcament dissuasori, redactat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb 
els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el pla de mobilitat. 

SEGON- APROVAR les actuacions que componen el projecte singular subvencionable 
i la dotació pressupostària per fer-la quedant l'aprovació pressupostària condicionada 
a l'obtenció de cofinançament FEDER per a la Urbanització de l'aparcament dissuasori 
zona centre-zona esportiva - Fase 1  

TERCER- APROVAR la Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre que 
consta en l'expedient, a la qual es refereix l'article 12, apartat 4c)  

c) Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre i que conformen el projecte 
singular, estructurada segons mesura 8. Implantació de plans de mobilitat urbana 
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sostenible, segons format i model disponible a la pàgina web de l'IDAE, www.idae.es, i 
que contindrà com a mínim:  

1r Identificació del sol·licitant.  

2n Identificació de les actuacions de cadascuna de les tipologies de mesura que 
conformen el projecte.  

3r Descripció general del projecte, incloent un resum de les mesures que el componen, 
dades de l'emplaçament, consum i emissions de diòxid de carboni i característiques 
tècniques generals, planificació, així com a forma en què es pretén dur a terme i 
contractacions previstes per a seva execució.  

4t Detall per a cada mesura del projecte, que inclourà, almenys, el següent:  
1a Característiques tècniques detallades.  
 
2a Detalls de consums i / o produccions energètiques expressats en energia 
final, emissions de diòxid de carboni, actuals i futurs.  
 
3a Detalls de costos energètics actuals i futurs.  
 
4a Documentació establerta en l'apartat 5 «Justificació documental de l'actuació 
a realitzar (ex ante)» 
 
5a Pressupost total i desglossat, amb identificació de la inversió i / o despeses 
considerades elegibles. 
 
6a Planificació en el temps de la convocatòria del procediment de contractació 
pública, del tipus de procediment, del seu procés d'adjudicació i de l'execució 
física i financera de les actuacions i la seva posada en servei.  
 
7a Relació dels indicadors de productivitat que siguin aplicables d'entre els 
inclosos en l'eix d'Economia Baixa en Carboni del POCS, i els seus valors 
previstos a 31 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2023, si s'escau. 
Aquests indicadors estan definits per a cadascuna de les mesures en l'annex I 
d'actuacions elegibles. " 

 

Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 

 

7. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
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Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
De data 
20/07/2018 

 
2018LLDC000754 

 

A data 
26/07/2018 

 
2018LLDC000803 

 

 
 
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                                  ALCALDESSA ACCIDENTAL 

 


